
Приложение 8 

Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, 

стрес и дезинформация 

Основни принципи: информираност, осъзнатост, отговорност, дисциплина 

В настоящата ситуация е важно всички мерки да бъдат осъзнати и приемани от 

всички като значими за опазване здравето на децата и учениците, но и на техните 

семейства. Необходимо е да бъде намерен балансът между добрата информираност и 

прекаленото ангажиране на вниманието на учениците с рисковете от разпространение на 

вируса.  

В помощ на училищата е разработеният от Асоциация „Родители“ наръчник за 

родители, който може да се намери публикуван на интернет страницата на училището : 

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing. 

Училището задължително уведомява родителите, като изпраща електронни 

съобщения чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща: 

 В началото на учебната година - за създадената организацията, предприетите 

мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището. 

 Регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището. 

 Извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна 

в някоя от мерките и правилата в училището. 

Съобщенията  информрат родителите относно броя на заболелите, от кои класове, 

респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да 

се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна 

среда и за възстановяване на присъствения учебен процес.  

На общодостъпни места в училището се поставят достоверни и подходящи 

информационни материали, свързани със опазването на здравето. 

 При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или 

от ученик/родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която 

може да се изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене на 

пътища за тяхното отстраняване.  

 В края на всеки учебен час учителите насочват вниманието на учениците към 

основните правила за хигиена и дистанция. 

Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата 

необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го разясняват на 

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing


учениците. Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще възприемат 

правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне. 

Добрата информираност и ясната осъзнатост за необходимостта от спазването на 

правилата, са най-добрата основа за изграждане на добър психоклимат, намаляване на 

напрежението и стреса за колектива и за семействата. Не бива да се допуска насаждането 

на непрекъснат страх, а по-скоро увереност, че спазването на правилата е важно за 

намаляване на рисковете и личната отговорност на всеки е ключов фактор за 

недопускане на разпространението на вируса.  

 


