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Според експертната Бяла книга от 2013 г. - "ADHD: making the invisible visible",  синдромът на
дефицит на вниманието и хиперактивност засяга едно на всеки 20 деца и юноши в Европа.
Тоест във всяка класна стая има поне по един ученик с една от тези форми на разстройство. В
някои училища, като например Центрове за ПОО и професионални училища, процентът на
ученици с ADHD се увеличава експоненциално. Проучване проведено сред партньорите по
проекта подчертава факта, че в училищата участващи в проекта, приблизително 40% от
учениците демонстрират признаци на проблеми с вниманието с или без хиперактивност, а в
същото време процентът в професионалните училища достига до 60%. 
Професор Сюзън Йънг от Имперския колеж в Лондон подчертава, че когато бъдат оставени без
диагноза и без лечение, разстройствата на вниманието с наличието или без наличието на
хиперактивност, могат да поставят индивидите във висок риск от изключване в училище,
отпадане от училище, слабо академично представяне или безработица, и това представлява
висок  социален разход - не само от гледна точка на неадекватната подкрепа за индивидите с
тези разстройства, но и защото те не могат да изживеят пълния си потенциал. 
 
Ето защо се събраха 5-те партньори по проекта "Empower Me with Sufficient Attention and
Tempered Hyperactivity” ("Вдъхни ми сила с достатъчно внимание и умерена хиперактивност").
Целта на този проект е да адресира предизвикателствата при обучение на ученици с ADHD. Това
са задачите, които това партньорство ще постигне:
- На първо място, изглежда че сред учителите и преподавателите липсва информираност за
АDHD, било защото не е било включено в обучението им или поради митовете свързани с ADHD.
Ето защо партньорите преглеждат научната литература, за да могат да предоставят надеждни и
практически насоки под формата на книжка/брошура.
- На второ място, съществува много разнообразна литература за децата с ADHD, но ограничени
ресурси, особено на някои езици, по отношение на учениците от ПОО. Би било нерелевантно да
се даде препоръка да се действа и подхожда по един и същи начин с деца, с тийнейджъри или с
млади възрастни. Ето защо всички партньори решиха да подходят директно към източника на
информация и да интервюират учениците и преподавателите от професионалните училища, за
да могат да адаптират получените резултати от проекта спрямо предизвикателствата и
възможностите, които са специфични за ПОО.
- За да се гарантира, че цялата информация и насоки, които партньорите предоставят е на
разположение за преподавателите във всички партньорски държави, както и в Европа като цяло,
ще бъде създаден виртуален ресурсен център. Той ще предостави възможност на
преподавателите да намират практическа информация и да споделят отзиви от работата си с
ученици с ADHD на ежедневно ниво. Този ресурсен център ще предостави базата за програма
за смесено учене, с Масивен отворен онлайн курс (MOOC) и обучение за преподаватели през
февруари 2020 г.
- Важно е преподавателите да бъдат информирани, но това е само половината от историята.
Целта на партньорите е да разработят приложение или ИКТ инструмент, който ще подкрепи
способността на учениците да поддържат внимание и академичния си успех. 
 
Този проект е съ-финансиран от програма Erasmus + на Европейската комисия. Проектът
стартира през септември 2018 г. и се планира да продължи до февруари 2021 г.

За проекта
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Първият интелектуален продукт по проекта е "Сборник от методи за преподаване и
консултиране на младежи и ученици (ПОО) с разстройство на вниманието". Сборникът
е разработен  от партньорите на база на преглед на текущото състояние в
международната научна литература, вземайки предвид проучванията проведени в
страните партньори. Целта на този интелектуален продукт е да установи теоретичната
база, върху която да се изградят останалите три интелектуални продукта. 
 
В този смисъл, Сборникът ще предостави преглед на:
- теориите, които се използват понастоящем за обясняване на дефицитите във
вниманието;
- инструментите за проучване, които могат да се използват, за да се характеризират
стратегиите и методите използвани за предоставяне на качествено преподаване и
обучение на учениците с проблеми с вниманието; 
- добри практики за преподаване и обучение на учениците с проблеми с вниманието;
- виртуални инструменти за насърчаване на когнитивните умения като цяло и
уменията за поддържане на внимание при юношите.
 
След като партньорите анализираха общо 48 документа, те избраха да създадат тази
брошура, в която да обхванат темите на сборника и да предоставят на преподавателите
и учителите в професионалното образование действащи инструменти. Целта на
брошурата е да представи ADHD и защо синдромът може да бъде предизвикателство в
образованието, да предостави също така практически насоки, които да се използват в
часовете, да се разгледа полезната употреба на технологиите за ученици с ADHD, и да се
завърши с представяне на библиографията от източници, които партньорите са
анализирали, повечето от които са лесно достъпни в интернет.

За тази брошура
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Част 1: Какво е ADHD и защо може да

представлява предизвикателство в

образованието

Кратко описание на ADHD
Понятието "ADHD" стои за "Синдром на дефицит на вниманието / хиперактивност". 
Ето по-детайлно обяснение на понятието:
- Дефицит на вниманието: затрудненията при поддържане на вниманието са основата на
симптомите на ADHD.
- / : наклонената черта означава "с или без", което подчертава факта, че дефицитът на
вниманието може да бъде съпътстван или не с хиперактивност.  
- Разстройство: ADHD не е заболяване, а разстройство в неврологичното развитие,
характеризиращо се с набор от симптоми и в този смисъл по-скоро може да се определи като
синдром. Бидейки синдром обаче, хората не "хващат" ADHD, нито може да се "излекува". Хората
с ADHD, независимо дали са деца, юноши или възрастни, могат да се научат на стратегии, за да
компенсират за разнообразните аспекти свързани с това разстройство.
- Хиперактивност: свързана е с най-видимия и разрушителен симптом, без той обаче да е в
основата на диагнозата.
 
ADHD включва 3 клинични аспекта, както са дефинирани в Диагностичното и статистическо
ръководство за психичните разстройства (DSM-V): невнимание, имулсивност, хиперактивност.
Това е хетерогенно разстройство, което може да има различно въздействие и тежест, в
зависимост от отделния индивид.
 

Броят на момчетата с ADHD по-голям ли е от броя момичета? 
Съотношението между момичета и момчета с ADHD варира от 1:3 до 1:16 в различните държави
в Европа. Проучванията предполагат, че това може да разкрие, че момичетата с ADHD по-често
биват пренебрегвани, и повече момчета отколкото момичета с ADHD биват изпращани за
клинична оценка. Всъщност момичетата по-често демонстрират симптоми на липса на внимание,
отколкото разрушително поведение или проблеми в училище. В допълнение, те могат да покажат
най-разрушителното поведение по-късно от момчетата, което да доведе до полови
предразсъдъци при диагностициране.
 

Предизвикателствата в училище за учениците с ADHD
Училищната среда изисква от учениците да бъдат фокусирани и да внимават в час, в този смисъл
не е учудващо, че учениците с ADHD могат да имат затруднения в адаптирането. Често се
проявяват следните трудности:
 
Предизвикателства свързани с липса на внимание и работна памет:
- Трудности в поддържането на добро ниво на внимание или поддържане на усилията;
- Трудност да се избере най-важната информация;
- По-слабо ниво на работна памет, в частност с визуална информация (но по-малко
предизвикателства с дългосрочната памет);
- Трудности да се поддържа внимание върху няколко неща едновременно;
- Трудност при започване на учебна дейност; 
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- Трудности при следване на правилата или инструкциите най-често заради
селективно внимание и трудности при разбиране или запомняне на правилата и
инструкциите;
- Организационни затруднения, включващи забравяне на училищния материал;
- Трудности за адаптиране по време на упражнения (например, след получаване на
подкрепящ коментар) и тенденция да се упорства прекомерно за изпълнение на
дадена задача, дори когато имат затруднения с нея или когато е необходимо да се
придвижат към нещо друго;
- Липсвата на визуално внимание може да доведе до затруднения при представяне на
работата им, при писане, при организиране на материала си или при разполагане в
пространството, в което се намират.
 
Предизвикателства свързани с хиперактивността:
- Тенденция да движат тялото си, да играят с различни неща;
- Тенденция да създават шум или да говорят, когато не трябва;
- Тенденция да прекъсват другите;
- Предизвикателство да се фокусират върху задача, която е по-безинтересна за
ученика.
 
Предизвикателства свързани с импулсивността:
- Трудности да се контролират или да изпълняват поредица от задачи;
- Допълнителни затруднения при овладяване на поведението си (например: да правят
неподходящи коментари, да отговарят вместо другия), особено когато са изправени
пред предизвикателна задача;
- Трудност да изчакат поздравления, имат нужда от мигновена обратна връзка;
- Бързо вземане на решения, без да се анализира какво трябва да бъде направено
или казано.
 
Накрая, всички тези фактори могат да доведат до това учениците с ADHD да срещат
повече предизвикателства при социализиране с връстниците си: например на
учителите и другите ученици това импулсивно поведение може да им бъде трудно
поносимо. Друг фактор е когато учениците имат моторни предизвикателства, по-малко
вероятно е да бъдат включени в спортни дейности, които от своя страна са важно
средство за социализиране в учебна среда. Общо взето, тези предизвикателства могат
да накарат учениците с ADHD да се чувстват фрустрирани и това да доведе до
конфликти с техните съученици. Отново е важно да си припомним, че не всички
ученици с ADHD биха имали същите предизвикателства и поведения със същия
интензитет, и че при всеки те ще са различни.
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Част 2: Практически мерки, които да се

използват в час, за да се подкрепят

учениците с ADHD
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Как да се възнагради доброто поведение и как да се коригира поведение,
което пречи на работата на класа
Внедряването на мерки, с цел предотвратяване на неподходящо поведение е само една
страна на монетата, когато става дума да се подкрепи интегрирането на учениците с ADHD
в класната стая. Важно е всички правила на класа да бъдат ясни и категорични, и всички
ученици да се съгласят с тях. След това е добре да се седне с учениците с ADHD и да се
определят специфични правила, които да им помогнат да се справят с изискванията по
време на час. Например, ако им позволите да стават или да си въртят химикалката докато вие
обяснявате урока, можете да ги помолите в замяна да не издават ненужни шумове или да не
ви прекъсват. Подсигурявайки, че правилата са ясни, споделени и последствията от тяхното
неспазване са взаимно договорени, кара учениците да се чувстват по-отговорни за
поведението си.
 
Установено е, че стратегиите за затвърждаване са най-подходящи, за да помогнат на
учениците с ADHD да подобрят поведението си в час. Един от основните принципи е свързан
с това, че стратегиите за затвърждаване трябва да бъдат незабавни и колкото се може по-
чести в рамките на деня. Стратегиите за затвърждаване са свързани както с
възнаграждаването на позитивните действия, така и с коригиране на неподходящите
поведения.
 
Начините за затвърждаване на позитивното поведение включват:
- Редовно да се поздравяват учениците, за това че се държат подобаващо по време на час,
не само когато дават адекватен отговор. Например, не се колебайте да кажете "добре е, че си
много спокоен", или да кимнете одобрително когато ученикът ви изчака да му дадете думата
да говори, когато вдигне ръка - уверете се, че го гледате в очите когато отговаря.
- При по-малките учениците използвайте система за поощрения, в която давате на ученика
поощрителни символи през деня, когато се държи позитивно.
- Преди почивка или в края на деня кажете на ученика какво е направил добре или го
помолете да ви каже 3 неща, които смята, че е направил добре. Това с времето ще засили
способността на ученика да се самооценява.
 
От друга страна, неподходящото поведение трябва да се коригира, чрез различни методи,
като се взема предвид, че санкциите трябва да бъдат пропорционални и съобразени с
ученика. Например, не е препоръчително да помолите ученик, който има затруднение с
писането да напише дадено изречение няколко пъти, тъй като това има ниска педагогическа
стойност и по-скоро би предизвикало негативна реакция от страна на ученика. 
 
Ползотворните стратегии включват:
- При грубо поведение, да се помоли ученикът да се извини;
- Когато ученикът започва да се държи неподходящо, припомнете му правилата;
- Когато ученикът стане неспокоен или гневен, позволете му да се отдели
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за няколко минути, за да се успокои, след което да се извини на класа, на ученика или
на учителя (в зависимост от ситуацията) преди да си седне на мястото;
- Помолете ученика да дойде да ви види в края на часа и го помолете заедно с вас да
рефлектира върху това как поведението ми е било неуместо в класа;
- Ако се използва система със символи за поощрение на доброто поведение, вземете
един от символите за поощрение от ученика когато се държи неуместно, за да го
накарате да разбере, че трябва да се коригира. 
 
Обосновката зад действията за затвърждаване е постоянно да се напомня кое действие
е приемливо и кое не - избягвайте произволни наказания или санкции, които нямат
обосновка, тъй като те няма да помогнат на ученика да разбере какво нередно е
направил, нито да коригира действието си в дългосрочен план.

 
Подкрепа на социалната интеграция на ученика в класната стая
Учениците с ADHD по-често биват тормозени в училище и могат да имат повече
проблеми да се интегрират в учебна среда. Можете да подкрепите тяхното интегриране и
наличието на позитивна атмосфера в класната стая с помощта на множество дейности,
чиято цел е развиване на емпатия:
 
- Организирайте дискусия в час, в която обяснявате какво е ADHD. Обърнете внимание
на това да обясните внимателно, че всеки вид адаптация, която ученикът с ADHD
използва (например използване на компютър, позволение да стои прав по време на час,
и др.) не е привилегия, а вид подкрепа, с която да се компенсират затрудненията, които
тези ученици имат. Това ще помогне на другите ученици да не изпитват ревност. 
 
- Ако ученик с ADHD има разстройство на ученето като дислексия или диспраксия,
направете следната дейност: подгответе обикновен текст, в който буквите са с
разменени места - някои букви са обърнати наопаки, някои са написани наобратно или
са разменени местата на сходни букви. Дайте на учениците 5-10 минути, за да
разкодират текста, след което фасилитирайте групова дискусия за това как са се
почувствали учениците. 
Пример на текст за разкодиране (from www.dyspraxiatheca.eu): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ако класът ви има тенденция да е шумен, което затруднява способността на учениците
да се фокусират, подгответе дейност, в която задавате въпроси на учениците и ги
помолете да ви отговарят на въпросите докато паралелно върви силна музика или радио. 
 
 

http://www.dyspraxiatheca.eu/
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Да се поставят плъзгачи или подложки за крака.
Да се предложи на учениците с ADHD възможност да учат със слушалки или да учат в
спокоен ъгъл от класната стая.

Опитайте се да позиционирате учениците да седнат на първия ред, на
противоположната страна от вратата и далече от каквито и да е разсейващи фактори.
Позволете им да опитат различни места ако искат, преди финално да изберат мястото
си.
Не забравяйте да изтриете всякаква информация от дъската, която вече не е
необходима.

Дефинирайте с учениците какво им е позволено да правят и какво не (някои се
фокусират по-добре като въртят химикалка в ръката си, за някои е по-лесно като се
изправят, и т.н.)
Редувайте вида упражнения, включително такива които дават възможност за ставане
и движение (да не се правят само писмени упражнения, при които се седи на чин).
Използвайте разнообразни материали за урока (визуални, предмети, видеа, др.) и
позволете на учениците да могат свободно да използват предметите.
Позволете на учениците да използват стрес топка или мека играчка за справяне със
стреса.
Когато е необходимо учениците да седят за по-дълъг период от време, позволете им
да седят на фитнес топка или на въздушна възглавница, за да коменсират нуждата от
движение.

Предоставете ясен график за седмицата и за деня.
Предоставете обощение на всеки урок, нова тема или упражнение, за да се уверите,
че ученикът ще може да намери пътя си обратно, ако се изгуби по време на урока.
Уверете се, че сте информирали предварително ученика ако има промени в графика,
и не се колебайте да повторите информацията.

- Когато организирате групови упражнения, уверете се, че сте дали роля на всеки
ученик, така че да им е по-лесно когато знаят какво трябва да правят. Това ще помогне
на учениците с ADHD да се фокусират върху поставената задача и да чуят какво другите
имат да кажат. 
- Организирайте работни сесии за това как да се дава и получава конструктивна
обратна връзка. Това ще помогне на учениците да изразят своите мисли докато се учат
на позитивни умения за общуване. Например, в края на груповите упражнения дайте
възможност на учениците да изразят чувствата си за това как е протекла груповата
работа (какво е било добро, какво би могли да се подобри). Помолете ги да кажат по
едно позитивно нещо за всеки член на групата.
 

Примери за подкрепящи мерки за ученици с ADHD
Мерки, които да ограничат разсейването:
- Ограничаване на разсейващите шумове:

 
- Ограничаване на физическите разсейващи фактори в класната стая:

 
Компенсиране на хиперактивността:

 
Компенсиране на импулсивността и насърчаване на самоконтрола:



Част 3: Фокусиране върху полезното

използване на технологиите, за да се

помогне на учениците с ADHD

Инструментите за обобщаване на текстове  помагат на учениците да могат да отделят най-
важната информация от текста. 
Автоматично подчертаване на ключовите думи на даден текст (подчертаване, показване със
стрелка, и т.н.), за да се подпомогне процесът на четене.
Автоматичното четене на текст може да помогне на ученика да следва и да разбира текста;
вместо да трябва да се фокусира върху правилното произношение на всяка дума, ученикът е
свободен да се фокусира върху структурата и значението на текста.
Инструментите за оптично разпознаване на символи (OCR) и за конвертиране на
изображение в текст като цяло предоставят възможност да се конвертират печатни материали
в дигитален текст формат. Това предоставя възможност на учениците да форматират текста по
най-подходящия начин за тях или да си водят бележки в дигитален формат и да съберат целия
учебен материал на едно място, на компютъра си.
Някои програми, като Microsoft Learning Tools (модул наличен в OneNote) прочитат на глас
текста, който се намира в изображенията директно без конвертиране на изображението в
текст. 

Програмите за проверка на правопис, синтаксис и граматика могат да помогнат на
учениците да установят собствените си грешки и да подобрят своя текст.
Онлайн речниците могат да помогнат на учениците бързо да проверят значението на дадена
дума.
Инструментите за помощ при писане могат да предложат на ученика да използва специфични
думи, на база на това което пише.
Инструментите за разпознаване на говорната реч дават възможност на учениците да
изговорят своя текст, а компютъра да го напише.

Инструментите по геометрия подкрепят учениците, които имат проблеми с фините  двигателни
умения да изпълнят упражненията по геометрия като им помагат да не се фокусират прекалено
много върху проследяване на формите, а повече върху логическото мислене. Такива
инструменти включват Geogebra.

Съществува често срещан мит, според който технологите, в частност видео игрите и социалните
медии могат да се считат за причина за "влошаване на епидемията на ADHD". Но както видяхме
по-горе ADHD е разстройство на неврологичното развитие, а не заболяване. На второ място,
макар някои механизми, които се използват във видео игрите и социални медии да са
разсейващи и да се фокусират върху честото стимулиране на потребителя, в същината си те не са
лоши или добри за учениците, същото важи и за учениците с ADHD. Няма добри или лоши
технологии когато става дума за ADHD, по-скоро има добро или лошо използване на
технологиите. Когато става дума за училище и ученето, технологиите всъщност могат да бъдат
полезни за учениците и да им помогнат в различни задачи:
 
Четене:

 
Писане:

 
Математика:
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Инструментите по геометрия подкрепят учениците, които имат проблеми с фините 
 двигателни умения да изпълнят упражненията по геометрия като им помагат да не се
фокусират прекалено много върху проследяване на формите, а повече върху
логическото мислене. Такива инструменти включват Geogebra.
Математическите програми могат да помогнат на учениците по-бързо да пишат
формулите си, благодарение на преките пътища (например Mathtype). Те помагат на
учениците да се съсредоточат върху математическите разсъждения, а не да губят цялата
си енергия за писане или печатане на формули. 
Освен преките пътища, една мишка с няколко бутона може да даде на учениците бърз
достъп до математически формули, като всеки бутон се обвърже с даден символ или
формула.

Виртуалните календари и таймери могат да помогнат на учениците да планират нещата,
които имат да правят и така да останат в крак с графика си.
Мисловните карти могат да помогнат на учениците да си организират идеите с помощта
на думи или изображения (например Mindmeister).
Умните технологични писалки автоматично запазват бележките, които ученикът си води
ръчно в облачното пространство, за да не ги загубят, или за да се улесни
преподреждането им на по-късен етап (например Wacom Bamboo Slate).
Съществуват няколко инструмента, които могат да помогнат на учениците да
организират своите учебни материали в дигитален формат: преносим скенер (Iris
Scanner Anywhere), програми за организирано водене на записки (като OneNote или
Evernote), които автоматично складират данни в облачното пространство или в други
облачни платформи за съхраняване на информация (като Google Drive).

Слушане на музика: макар това да зависи от хората, музиката може да помогне на
някои ученици да се фокусират върху ученето като блокира шумовете и информацията,
която идва заобикалящата среда. Няма определен тип музика, която да е по-
благоприятна от друга. Просто припомнете на учениците да се уверят, че музиката която
слушат не пречи на останалите ученици.

Математика:

 
Организационни умения и умения за управление на времето:

Повечето изброени подкрепящи функционалности за четене и писане могат да бъдат
намерени в Microsoft Office Suite (Word, OneNote Microsoft Learning Tools) или други
подобни инструменти. 
 
Главната идея за използването на тези инструменти в учебните дейности не е изцяло да се
заместят уменията на учениците, а по-скоро да се компенсира за допълнителната енергия и
фокус, от които се нуждаят при изпълнението на някои задачи. Дори в случаите на
автоматичната проверка на правописа, ученикът трябва да избере между различните опции
предложени от програмата. В този смисъл използването на технологиите в училище не
означава, че ученикът не научава нищо, а по-скоро улеснява възможността на ученика да
се фокусира върху основните аспекти от упражнението, отколкото върху всички
представени детайли, свързани с него.
 
Други приложения на технологиите за поддържане на фокус и мотивация включват:
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Слушане на бял фонов шум: белият шум може да има същите ползи, но да е за
предпочитане от хора, за които слушането на музика има разсейваш ефект. Няколко
приложения предлагат различни видове фонов шум, в зависимост от
предпочитанията на потребителите.
Приложения за майндфулнес и медитация: приложения като Headspace или Calm
предоставят упражнения за дишане и майдфулнес сесии с целенасочени упражнения
за управление на стреса, тревожността, и др. Макар не всички майндфулнес
упражнения да съответстват на всеки, те биха могли да подкрепят някои хора в това
да се успокоят или да си починат, когато имат нужда от това.

 
Това са само някои примери за това как технологиите могат да подкрепят фокуса и
мотивацията - чувствайте се свободни да попитате учениците дали използват някои от
тези или други инструменти, и обсъдете с тях какво би било най-полезно да се използва
за техните учебни цели!
 
Най-накрая, ако искате да предоставите препоръки, които да помогнат на учениците да
не се разсейват постоянно в използването на смарт телефоните си когато са в час или
когато си правят домашното, ето някои добри практики, които можете да им представите:
- Изключете всички нотификации от приложенията или от настройките на телефона или
с помощта на приложение за блокиране на нотификациите;
- На началния екран, поставете единствено приложенията, които най-често използвате
или които са ви най-полезни;
- Не се колебайте да сортирате приложенията си по папки (учене, игри, социални
медии, и т.н.), така ще ви е по-лесно защото няма да се разсейвате от нотификации от
всичките ви приложения за съобщения например;
- Опитайте се да установите колко време на седмица прекарвате в социалните медии:
повечето смарт телефони имат функция за автоматично измерване на това. 
 
Имайки предвид всички тези фактори, важно е да не демонизирате технологиите: не
само рискувате да възпрепятствате учениците си като им внушите, че това което
харесват не е добро, но също така бихте могли да пропуснете възможността да им
съдействате да открият полезни инструменти за учене, които дори биха могли да
използват в професионалния си живот. Тъй като те така или иначе използват
технологиите на ежедневно ниво, само от полза би било за учениците да се научат как
да превърнат компютрите и смарт телефоните в свои съюзници!
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