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Според петото издание на Диагностичното и статистическо ръководство за психичните

разстройства (DSM-5), синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD) засяга 5%

от децата и 2,5% от възрастните, които имат официално утвърдена диагноза на разстройството

на вниманието.

Въпреки това, последните проучвания проведени от Кралския колеж в Лондон, сочат че целият

този феномен е много по-всеобхватен. Проучването проведено сред партньорите по проекта

EMPOWER ME, подчертава факта, че в училищата участващи в

проекта приблизително 40% от учащи имат това състояние, докато в Центровете за

професионално образование и обучение този процент достига 60%.

ОСНОВНАТА ЦЕЛ на проекта е да подобри академичния успех и образователно представяне на

учениците с дефицит на вниманието. Следователно СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ включват, от една

страна разработване на иновативни инструменти и методи за насърчаване на уменията на

преподавателите/обучителите/учителите да подхождат адекватно към способността на

учениците да задържат вниманието си. От друга страна проектът цели да предостави на

учениците стратегии, инструменти и методи, с помощта на които да се справят с дефицита си 

на внимание и да подобрят способността си за задържане на внимание.

Вземайки предвид тези аспекти, целта на този продукт е дву-странна:

1.   Партньорите по проекта искат да разберат какво е виждането на учениците за проблемите с

вниманието/поведението и както тези проблеми пречат на академичното им представяне;

2.   Партньорите по проекта искат да разберат също и каква е гледната точка на

преподавателите при работа с ученици с ADHD. 

За да могат да проведат този вид анализ, партньорите по проекта разработиха и приложиха

два онлайн въпросника, на всички езици на страните-партньори: един въпросник за учениците

и един за преподавателите/учителите/възпитателите.

В допълнение към въпросниците, всеки учебен център участващ в проекта (Civiform, IES Valle

de Aller, Logopsycom и FBO) проведе полу-структурирано интервю, на база въпроси,

разработени от всички партньори.  

По-долу представяме кратко обобщение на резултатите от въпросниците, започвайки с

въпросника касаещ учениците.

Въведение
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За да се насърчи успешното представяне на учениците с дефицит на вниманието в контекста

на ПОО, важно е да се даде глас на учениците на учителите/преподавателите/възпитателите,

които работят с групи с множество проблеми, особено с Младежи, които имат поведенчески

разстройства.

За да може да се подходи ефективно към решаване на проблемите на учениците с

разстройство на вниманието, необходимо е да имаме ясна представа за нуждите на учениците

и да бъдем проактивни в идентифициране на подходящи решения за тях. 

За да можем да направим анализ на контекста на партньорско ниво, всеки партньор приложи

въпросниците за учениците, достигайки до 320 учащи от шест различни държави: Франция,

Италия, Белгия, Португалия, България и Испания.

ФРАНЦИЯ: IRIPS включи 22 учащи на възраст между 17-22 от две различни организации: 

- Etudes et Chantiers Corsica - асоциация за социална и професионална интеграция, която

използва педагогическия подход "учене чрез правене";

- Institut de Formation et de Recherché en Travail Social (IFRTS) - Център за ПОО в социалната

сфера. 

ИТАЛИЯ: Civiform включи 139 учащи, на възраст между 15 и 18 от нашето училище. Измежду

тях, във всеки клас има поне двама ученици с разстройство на поведението или вниманието

без диагноза и един ученик с диагноза за ADHD.

БЕЛГИЯ: Logopsycom включи 25 ученика, на възраст между12 и 18 от партньорски

терапевтичен център.

ПОРТУГАЛИЯ: IPP включи 25 ученика, на възраст между 16 и 18 от гимназия, която предлага

професионални програми.

ИСПАНИЯ: IES Valle de Aller включи 82 ученика, на възраст между 13 и 16 от техния Център за

ПОО, наречен IES Valle de Aller.

БЪЛГАРИЯ: ФБО включи 26 ученика, на възраст между 13 и 16 от различни средни и

професионални училища. Половината от тях са с диагноза на дефицит на вниманието и

хиперактивност.

Гледната точка на

учениците
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Онлайн въпросници за учениците

Значителен брой респонденти са имали затруднения в училище в предходните години,
особено когато са били на възраст между 10 и 14;

По време на трудния училищен период, учениците са се чувствали сами, неадекватни,
гневни или стресирани и често са демонстрирали липса на интерес и безразличие към
предметите, в които са имали най-много проблеми;

Повечето училищни проблеми касаят ученето и подхода при отделни училищни предмети.
Около 10% от учениците, които са отговорили на отворените въпроси, са наясно че имат
значителни проблеми с концентрацията и поддържането на внимание, а почти 30% от
респондентите при затворените въпроси са посочили, че им е трудно да поддържат
вниманието си по време на учебните дейности;

Повечето ученици (с или без ADHD) си забравят учебните материали вкъщи, често се
разсейват в час говорейки със съученика по чин или мислейки си за други неща, и смятат,
че е необходима намеса от страна на учителите, за да се върне вниманието обратно към
допустимите нива;

Много ученици демонстрират желание, учителите да порицаят класа, когато се разсейва, да
предложат почивки или по-мотивиращи дейности. Много от учениците също така смятат за
нужно учителят да им обясни/покаже как да организират учебните си материали на чина.

За да се даде глас на учениците, които учат в училищата участващи в проекта, партньорите
създадоха онлайн въпросник, състоящ се от 15 затворени въпроса, които покриват темите
свързани с удовлетворение от училището, проблеми свързани с фокусиране на вниманието,
както и мнението им за начина на провеждане на уроците. 
Също така бяха добавени два отворени въпроса, с помощта на които да се направи конкретен
анализ на трудностите на респондентите по време на обучението им в училище, за да се
намерят най-добрите решения.
Имайте предвид, че броят ученици със и без ADHD не е един и същ за всяка държава. Тук сме
представили основните заключения, които могат да се изведат от сравнителния анализ на
резултатите от въпросите във въпросника. Моля, имайте предвид, че тези данни са представени
на европейско ниво и че партньорите по проекта се намират в различни контексти, което
отразява някои различия между страните участници.
Въпреки това, по-долу сме изброили основните резултати, които е важно да бъдат взети
предвид при разработване на последващите продукти:
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Полу-структурирани

интервюта
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Повечето интервюирани успяват да се концентрират по време на уроците предимно в предимно
в най-любимите им предмети, или такива, които са с по-ниска учебна натовареност. Някои
ученици са по-концентрирани когато пишат по теми или рефлектират върху въпроси зададени
им от учеителите, докато други си рисуват или си драскат, за да могат да се концентрират по
добре и да слушат по-внимателно уроците;

Нещата, които най-силно разсейват учениците са слуховите стимили, щракане на химикалка,
шума от местене на столове, смеха и говоренето на съучениците им. Допълнителн източник на
разсейване е движението на учениците, които стават от чиновете и започват да се движат из
класната стая, дъвчат дъвка или използват мобилните си телефони;

За да могат да се концентрират повече по време на учене, учениците се нуждаят от тишина и да
няма наоколо други хора или други източници разсейващи вниманието им, като телефон
например. Също така имат нужда да се успокоят и отпуснат преди да започнат да учат;

Много младежи имат тенденция да забравят да си напишат домашното и пропускат да го
направят навреме. Стратегия, която смятат, че е полезна и може да им помогне да се справят с
този проблем е винаги да си записват нещата в дневник;

Повечето респонденти заявяват, че предпочитат писмените тестове, тъй като се превъзбуждат
или напрягат по време на устните въпроси и губят посоката си. Други пък предпочитат устните
въпроси, защото при писмените пропускат да прочетат някои въпроси или забравят да
отговорят на тях по време на изпитите провеждане в час.

За да могат по-добре да се концентрират в час, учениците предлагат на учителите следните
дейности: групова работа насочена към сътрудничество и подкрепа в ученето, филми за
уроците, образователни игри, експерименти и практически упражнения, упражнения с PC или
смарт телефон (например Kahoot App)  и създаване на схеми или умствени карти за учене.

В допълнение към онлайн въпросниците ви представяме и резултатите от полу-структурираните
интервюта проведени от Logopsycom, Civiform, Ies Valle de Aller и ФБО, в които всеки партньор
зададе няколко въпроса на 2-3 ученика със диагноза ADHD, за да установи какви са техните
потребности и възприятия за живота им в училище.
От отговорите получтени по време на полу-структурираното интервю, можем да обобщим следните
заключения:  
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След задълбочения анализ на контекста на учениците е важно също така да разберем и

гледната точка на преподавателите. Всеки партньор приложи въпросниците достигайки до

56 преподаватели от шест различни държави: Франция, Италия, Белгия, Португалия,

България и Испания.

ФРАНЦИЯ: IRIPS включи 7 преподаватели от Etudes et Chantiers Corsica - асоцияция за

социална и професионална интеграция, която използва педагогическия подход на учене,

чрез правене; Institut de Formation et de Recherché en Travail Social (IFRTS) - Център за

ПОО в социалната сфера  и Sud Concept - Център за ПОО.

ИТАЛИЯ: Civiform включи 7 преподаватели, работещи в училище.

БЕЛГИЯ: За втория онлайн въпросник, Logopsycom включи 6 преподаватели от училищ в

областта Монс.

ПОРТУГАЛИЯ: IPP включи 10 преподаватели от средно и професионалното образование.

ИСПАНИЯ: за втория онлайн въпросник IES Valle de Aller включи 10 преподаватели от

същото училище.

БЪЛГАРИЯ: ФБО включи 6 преподаватели от същити училище.

По-долу ще представим основните заключения, за да разберем по-добре европейския

контекст по отношение на преподавателите, които работят основно в Центрове за ПОО и

които често имат учащи с ADHD в часовете.

Гледната точка на

учителите
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Онлайн въпросници за учителите

Приблизително половината от преподавателите, въпреки че не са посещавали

курсове за ADHD, се чувстват подготвени по темата и смятат, че училището, в което

работят е също подготвено;

Приблизително половината от преподавателите се борят да поддържат вниманието си

в часовете, отдавайки отговорността предимно върху работното натоварване,

съдържанието на уроците и методите на преподаване. Включихме тези аспекти в

основните заключения, защото са важни за разработването на последващите

интелектуални продукти; 

Повечето преподаватели смятат, че никога не са получавали или много рядко са

получавали информация за ADHD от министерски циркуляри, обучителни курсове и

роднини;

Болшиндството преподаватели смятат, че е необходимо да се подобри

сътрудничеството между училищата, семействата и психолозите, за да се работи с

учащите с ADHD.

Финални наблюдения
 

Съществуват някои финални наблюдения по отношение на гледната точка на

преподавателите, които си струват да бъдат отбелязани, тъй като изграждат цялостна

картина за нещата, които открихме на европейско ниво по време на дейностите по

интервюиране:
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Този интелектуален продукт имаше за цел да събере гледните точки на учащите и на учителите/
преподавателите/възпитателите. Партньорите по проекта EMPOWER ME искат да разберат какво е
виждането на учениците за това как проблемите с поддържането на внимание и последващите от това
поведенчески проблеми им пречи на академичното представяне. А от гледна точка на учителите/
преподавателите/възпитателите е интересно да се види как те биха могли да помогнат на учениците
по време на учебните дейности.  
Два оналйн въпросника бяха предоставени за попълване на общо 320 ученици от 6 държави в
Европа и 56 преподаватели/учители. В допълнение към това, обучителните центрове участващи в
проекта (Civiform, Ies Valle de Aller, ФБО и Logopsycom) организираха интервю с 2-3 ученици с
ADHD, за се постигне по-добро разбиране на потребностите им и възприятията им за живота в
училище.
Тук представяме финалните заключения от цялата свършена работа, които ще ни помогнат в
създаването на последващи интелектуални продукти заложени в проекта, които включват
разработване на виртуален център за ресурси и програма за смесено обучение, която да подкрепи
учителите/преподавателите/обучителите, както и да се разработи инструментариум за ученици.
 

Ученици
Анализът на въпросниците на учениците демонстрира фундаменталната роля, която учениците
присписват на учителите при управление на класа и при организиране на дейностите, с помощта на
които да се подобри нивото на внимание по време на учебните активности. По тази причина, са
необходими специфични обучителни курсове за учителите, в частност такива свързани със
стратегиите, които да използват и дейностите които могат да предложат на учениците, за да
поддържат и подобрят нивото им на поддържане на внимание по време на учебните часове.
Освен това, анализът на структурираните интервюта също показва специфичните нужди на учениците
с ADHD, за да бъдат по-мотивирани ("ако ми доскучае или не ми харесва предмет, започвам да се
разсейвам повече"), да работят повече по групи, да правят преживелищни, забавни и технологични
дейности в часовете. За целта може да е интересно да се създаде инструментариум с дидактически
игри, които помагат да се разгледат определени учебни предмети или дейности, които да се правят в
часовете с учителя, под формата на групова работа.
 

Учители
От анализа на въпросниците на преподавателите се очертава нуждата на учителите да изкарат
специфични курсове за ADHD, а от друга страна да задълбочат знанията си за стратегии за
подобряване на отношенията с психолози и семейства. Също така се очертава нуждата да се
получава повече информация от съответното Министерство на образованието в държавата партньор
и от самото училище. За целта би било полезно да се създаде платформа, която да съдържа
законодателна информация, както и добрите практики, усвоени от отделните училища или
преподаватели.

Основни заключения
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата
публикация отразява единствено възгледите на автора ѝ, и Комисията не може да
бъде подведена под отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в
нея информация. 
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