
ТОЧНО В СРЕДАТА –

НЕ ПРОСТО ПО 
КРАИЩАТА



БЪДЕЙКИ РАЗЛИЧНИ ЗАЕДНО

 Включване на предходно 
изключените групи.
Заедно но страна до страна

Включване на всички хора 
без изключения.
Бъдейки различни заедно

Изключване на отделни 
индивиди или цели групи

ikamburov@yahoo.co.uk
Typewritten text
 Изключване                                           Интеграция                                        Включване



Данни: Европейска агенция за специални нужди и включващо образование 



ВСИЧКО Е ВЪПРОС НА ОТНОШЕНИЕ

Основата на всяка психомоторика е отношението:

• Всеки човек е актьор на собственото си развитие в 

своята собствена система.
• Това развитие не е нужно да посреща  нашите зададени

 стандарти

• Важно е да се зачитат съответните достойнство 
    и уникалност

ikamburov@yahoo.co.uk
Typewritten text
      "ОТНОШЕНИЕТО е малкото нещо,което прави ГОЛЯМАТА РАЗЛИКА"



ЗАДАЧА:

Моля Ви да вземете балона си и да се опитате да го 

задържите във въздуха без да използвате ръце и длани. 

Сега ще Ви изпратя в Breakout Room за 5 минути.

Моля обсъдете:

• защо смятате, че сте изпълнили задачата?

• какво Ви помогна да изпълните задачата?



• Концепцията за самия мен е един от ключовете към възможното 
развитие

• Но също и върху обратната връзка от другите (похвали, критика ...)

• Изградено е върху преживени успехи и провали

• Това е знанието за онова, което можем да правим и онова, в което 

срещаме трудности

•   Ако детето преживява себе си отново и отново като някой, който    

СЕБЕ-КОНЦЕПЦИЯТА Е ЗА ВСЕКИ

    може да се отличи чрез действията си, неговата концепция за          
   самото него ще се промени



СУБЕКТИВНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Как възприемам 
своето 

представяне?

Агонизиращият 
страх от провал

 

"Другите отново се 

присмиват"

"XY каза, че съм непохватен!“

Или...

"И без това не мога да го 
направя!"

Самоизпълняващото 
се пророчество

Себе-концепцията не е нужно да бъде точна картина на актуалното представяне 







▪по-ниска тревожност
▪по-висока енергия в новите задачи
▪по-малко обезкуражаване при неуспех

 Деца с позитивна себе-концепция показват:

../../../Videos/Movavi Library/Sam springt 1.mp4


ДЕЦАТА СА ПОВЛИЯНИ ОТ КОНЦЕПЦИЯТА, КОЯТО ИМАТ ЗА СЕБЕ СИ

▪по-заплашителни
▪не се чувстват готови за тях
▪ се отказват по-лесно
▪ ррррррррреагират на провал или критика по скоро безпричинно 
чувствително
▪имат нисък толеранс на фрустрацията

 Деца с по скоро отрицателна себе-концепция са по-склонни да 
преживеят непознатите ситуации и новите предизвикателства като:



• По-често обаче се провалят или не се опитват, 

защото не им се вярва, че ще го направят сами

• На тази основа себе-концепцията няма да се 

развие по начина, по който би могла

 •Също и хората с увреждания преживяват успех или

 провал в различни ситуации

ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ РАЗВИВАТ 
СЕБЕ-КОНЦЕПЦИЯТА НА БАЗА СОБСТВЕНИТЕ СИ ВЪЗМОЖНОСТИ



ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ РАЗВИВАТ 
СЕБЕ-КОНЦЕПЦИЯТА НА БАЗА СОБСТВЕНИТЕ СИ ВЪЗМОЖНОСТИ

• Всички задачи на развитието, с които човек със специални потребности 

трябва да се справи, се извършват, базирайки се на идеята за човек с 

постоянна нужда от помощ

• Дете с двигателен дефицит тук вече ще научи, че не може да се движи 

толкова самостоятелно, колкото другите деца.

• В  случая  на  Ериксон,  например,  от  втория  етап  на  развитие  (2-3 

години) става ясно, че детето трябва да развие автономност.



КАК ПСИХОМОТОРИКАТА НАСЪРЧАВА СЕБЕ-КОНЦЕПЦИЯТА?

 Подкрепя позитивното себевъзприятие
 Насърчава личната активност и независимото 
действие (импулсите за действие на децата) 
 Създава отворени движенчески ситуации,  които 
могат да бъдат усвоени независимо.
 Създава свобода за решение/ свобода на действие 

Активира чувства на успех (различни нива на трудност)
Атмосфера, която дава сигурност и приемане



КАК ПСИХОМОТОРИКАТА НАСЪРЧАВА СЕБЕ-КОНЦЕПЦИЯТА?

 Решение на проблем:  дозирана асистенция : 

"стойността на добрата грешка"
 Развитие на общи цели 

 Акцентиране на индивидуалните способности / 
силни страни 
Акцентиране на индивидуалния прогрес и 
готовността за полагане на усилия
 Групата като възможност за учене по модела 




