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„Същността на просветлението не 
е само в това да съзерцаваме сияйни 

форми и видения, но и в това да 
правим тъмнината видима. 

Последната процедура е по-трудна 
и затова не е много популярна.“ 

Карл Юнг 







Примери за позитивни прилагателни, които описват децата: 

ентусиазиран  
внимателен 
възпитан 
отговорен 
справедлив 
приветлив 
смел 
учтив 
старателен 
уверен 

интелигентен 
кооперативен 
услужлив 
честен 
почтителен 
ефективен 
талантлив 
самодисциплиниран 
откровен 
трудолюбив 

надежден 
креативен 
щедър 
добросърдечен 
зрял 
любознателен 
артистичен 
ентусиазиран  



Примери за твърдения, отнасящи се до силните страни на ученика: 

Има обширни познания за... 
Участва ентусиазирано в... 
Показва отлична работа в... 
Схваща бързо 
Демонстрира инициативност 
Слуша и следва указания добре 
Търси отговорности  
Ясно изразява идеи 

Пише завладяващи истории 
Има организационни умения 
Работи старателно и задълбочено 
Търси информация самостоятелно 
Има прекрасно чувство за хумор 
Харесван е от връстниците си 
Демонстрира лидерски умения 
Последователен е 



• Усвоил е положително отношение към... 
• Напреднал е в... 
• Показва желание за... 
• Показва стабилен напредък в... 
• Показва забележимо подобрение в... 
• Демонстрира подобрени социални умения 

като например... 
• Показва ентусиазъм за... 
• Усвоява академични умения като 

например... 
• Развива последователни трудови навици 

като например... 
• Учи се да... 

• Все повече се осланя на себе си 
• Развива умения за концентрация 
• Придобива самоувереност 
• Става все по-добър слушател 
• Уплътнява времето си добре 
• Придобива умения за говорене и/или 

писане на… 
• Развива по-добри начини за 

взаимодействие с другите 
• Учи се да участва при работа в групи 

Примери за окуражаващи коментари  
(да се използват когато ученикът показва напредък) 



Примери, които да се ползват при очевидни опасения и когато   
ученикът се нуждае от помощ 

• Нуждае се от помощ за подобряване на академичните умения, например... 
• Демонстрира необходимост от последователни усилия и мотивация, 

особено по отношение на... 
• Трябва му помощ за да се научи да се организира... 
• Би могъл да има полза от... 
• Необходимо е да бъде насърчаван да спазва училищните правила като 

например... 
• Демонстрира необходимост от подобряване на уменията за социално 

взаимодействие, например... 
• Може да е полезно да подобри трудовите си навици като например... 
• Необходимо е да бъде насърчаван да слуша и да внимава в час 



Примери, които да се ползват при очевидни опасения и когато   
ученикът се нуждае от помощ 

• Нуждае се от насърчаване за самостоятелно извършване на работа 
• Демонстрира необходимост от пряк надзор, за да завърши работата си 
• Необходимо е да бъде насърчаван да работи по-бавно и прецизно 
• Ще му е от полза, ако домашното му се проверява 
• Необходима е подкрепа, за да общува по-добре със съучениците си  

• Ще му е от полза да усвои умения за самоконтрол 
• Нуждае се от насърчаване да поема отговорност за грешките си и/или 

лошото си поведение 





Какво научихме 

•  Кой определя потребностите 
•  Време и подпомагащ 
•  Защо да се променяме 
•  Продължаваща подкрепа 
•  Споделяне и обмен 
•  Система, всички нива 
•  Без съвети и обучения 
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