


Предизвикателството

 По-различно училищно обучение.

 По-различни социални контакти.



Какво е различното?  

Факт е, че сме в интернет пространството 

/нещо, което доскоро беше лееееееееко ограничавано/!

ФАКТ Е, ЧЕ НЕ Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА СЪМ НАВЪН: 

ПРИЯТЕЛИТЕ, ФУТБОЛЪТ, МОЛОВЕТЕ СА ОГРАНИЧЕНИ!



Защо е това?  

Обявено е извънредно положение: наложени са строги 
ограничителни мерки, които целят да опазят живота и здравето 
на хората.

Училищното обучение е дистанционно /фейсбук групи, школо.бг, 
уча се, виртуална класна стая, он-лайн уроци.... /. 
Дали вече не ми липсва нормалната училищна среда...



Всички говорят за корона вирус /COVID – 19/

Мечо Пух и мъдростта………

– Защо ли нещата трябва да се променят? – прошепна Прасчо.

Пух помисли, помисли и каза:

– Така имат възможност да станат по-добри!

Всички процеси са циклични. Вирусите се появяват
регулярно. Регулярно се случват икономически кризи.
Регулярно се случват пролетните обостряния на
тревожността. Такъв е кръговратът на състоянията в
природата. Регулярно имаме първи срок, ваканция,

втори срок, лятна ваканция



МОЖЕ БИ СЕ ЧУВСТВАШ…

...  леко стресиран/а
... малко объркан/а

... разтревожен/а
.... уплашен/а

...  ХМ, НАИСТИНА! КАК НАИСТИНА СЕ ЧУВСТВАМ В ЦЯЛАТА ТАЗИ СИТУАЦИЯ ????

Страхът, гневът и тревогата са нормални и естествени в 
необичайни ситуации. Всичко това отминава. Психиката 
се пренастройва към новите обстоятелства.



КАК ДА СЕ СПРАВЯ?

Да спазвам препоръките за личната хигиена, дистанцията,
контактите на живо.

Да се информирам за ситуацията от достоверни източници.
/например: сайта на Уницеф, Световната здравна организация,
сайта на училището ми, моите родители/. Не всяка
информация в интернет е достоверна,

Погледнете на ситуацията от добрата й страна – имате време
за всичко, което сте отлагали. Това, че в държавата са
въведени определени извънредни мерки, не означава, че не
можем да погледнем ситуацията от добрата й страна. И това
ще мине.



ДА ОПИТАМ ЛИ НЕЩО НОВО...?

• Да почета книга...истинска, хартиена 
• Да поровя из нета за достъпни, безплатни сайтове за книги
• Да  посетя някои музей...онлайн 
• Сега му е времето да си измисля ново хоби....
• А настолните, семейни игри?...кой ли ще бие на „Не се 

сърди човече“?
• Сега е времето за онези неща, за който досега си нямал/а 

време...замисли ли се...?

Запасете се с ресурси. Това са различни
психологически глезотийки: добър сън,
хубава книга, увлекателен сериал, общуване с
близки хора, творчество/рисуване, писане на
стихове, приказки, разкази/, личен дневник.



БЛАГОДАРЯ ТИ, ЧЕ МИ ОТДЕЛИ ВРЕМЕ!

Предоставям личния си телефон: 0895 760839,
Имейла си: n_toneva11@abv.bg,
Както и фейсбук профила си за връзка: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001625012599

Надежда Томова – училищен психолог
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