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“Преди всичко, професионалистите трябва да бъдат спокойни. Ако не си спокоен, няма как да 
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Участник във фокус-групова дискусия, Гърция 
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правата на децата - Корам, по следния начин:  

“© Център за закрила на правата на децата - Корам. Разработени от Център за закрила на правата на 

децата - Корам и Coram Voice, Великобритания, Еврпейски център по правата на ромите, Унгария, 

Център за правата на децата, Университет в Корк, Ирландия, Асоциация “Семейство, дете и младеж”, 

Унгария, ФИЦЕ- България, Чешки Хелзински комитет, Фондация „Децата на Словакия“, Център за 

човешки права, Естония, Фондация L'Albero della Vita, Италия, Empowering Children Foundation, Полша, 

and“Социалното образование в действие”, Гърция като част от проект “Отключване на правата на 

децата:  Укрепване на капацитета на  професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите 

деца”  

Този проект се съфинансира от програмата на Европейския съюз за основни права и  гражданство. 

Допълнителни средства са предоставени от благотворителен фонд Алан и Неста Фъргюсън 
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МОДУЛ 3: УМЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛЕНОСТ:  

- Защо да общуваме? – 30 минути 

- Кога да общуваме? – 30 минути 

- Къде да общуваме? – от 45 минути до 1 час 

- Какво да направим с придобитата информация? –  между  30 и 45 минути 

- Как да общуваме? – Множество упражнения за време - общо от 7 часа и 15 минути 

ПРОГРАМА 

 ЗАЩО ДА ОБЩУВАМЕ С ДЕЦА?  

 КОГА ДЕЦАТА ИМАТ ПРАВО ДА ИЗКАЖАТ МНЕНИЕТО И ЖЕЛАНИЯТА СИ? 

 КЪДЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧВА КОМУНИКАЦИЯТА? 

 КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ С ДАДЕНАТА ИМ ИНФОРМАЦИЯ? 

 КАК ДА ОБЩУВАМЕ С ДЕЦА? 

- ИНСТРУМЕНТАРИУМИ 

- УПРАЖНЕНИЯ 
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3.1 ЗАЩО ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ТРЯБВА ДА ОБЩУВАТ С ДЕЦАТА? 

Какви са предимствата на доброто общуване за  детето и за професионалиста? 

 

         ДЕТЕ                 ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 

 

  

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=body+outline+for+children&id=F6D462061543DDD08C11670A65E84FAC91567D7B&FORM=IQFRBA#view=detail&id=2CE7CD21F956D5B5B16A69636B91C9C1A37BDBA4&selectedIndex=3
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3.2 КОГА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ТРЯБВА ДА ОБЩУВАТ С ДЕЦАТА? 

В моята професия /работа/ институция, децата обикновено биват изслушвани в следните ситуации.... 

 

 

 

Ако бях едно от децата, с които работя, щях да искам да бъда изслушан/а в следните случаи... 

 

 

 

 

В бъдеще ще опитам да общувам с децата и в следните долълнителни ситуации... 

 

 

 

 

 

 

 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ:   Член 12 от Kонвенцията на OOН за правата на детето гласи: 

1.  Държавите  - страни  по  Конвенцията,  осигуряват  на  детето,  което  може  да  формира  свои 

собствени възгледи,  правото да изразява тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до 

него,  като  на  тях  следва  да  се  придава  значение,  съответстващо  на  възрастта  и  зрелостта  на 

детето.  

2.  За  тази  цел  на  детето  е  предоставена  по-специално  възможност  да  бъде  изслушвано  при 

всякакви  съдебни  и  административни  процедури,  отнасящи  се  до  него,  или  пряко,  или  чрез 

представител  или  съответен  орган  по  начин,  съответствуващ  на  процедурните  правила  на 

националното законодателство. 
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3.3 КЪДЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЛУЧВА ОБЩУВАНЕТО? 

Какво прави средата подходяща за деца? 

 Безопасност 

 Добра хигиена 

 Добра вентилация 

 

 

 

 

 

 

Какво прави средата неподходяща за деца? 

 Мрачно и влажно помещение 

 Лоша хигиена 

 Намира се на публично място 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кой трябва да присъства?
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3.4 КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ С ПРЕДОСТАВЕНАТА ИМ ИНФОРМАЦИЯ? 

Следващата схема ще ви помогне да прецените по какъв начин да използвате информацията, 

придобита при общуването с детето 

 
ВЪПРОС 1: МОГА ЛИ ДА ПРЕДЛОЖА ПЪЛНА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ТОВА ДЕТЕ В 

КАЧЕСТВОТО СИ НА ПРОФЕСИОНАЛИСТ? 

Помислете си: Имам ли правно или морално задължение да предприема действия, ако детето 
сподели, че е подложено на страдание или има вероятност да стане жертва на насилие? Ами 
ако детето сподели, че ще се самонарани? 

Да Не 
Не съм сигурен 

Къде мога да намеря 
допълнителна  

информация по впроса: 
проучете професионални 

стандарти, закони и 
политики  

ВЪПРОС 2: ДЕТЕТО ПОМОЛИЛО 
ЛИ МЕ Е ДА НАПРАВЯ НЕЩО С 

ПРЕДОСТАВЕНАТА 
ИНФОРМАЦИЯ? 

След като обмислите гореописаното, обяснете на детето по възможно най-ясния начин: 
• Дали това, което иска е възможно 
• Дали вие можете да изпълните това, което иска(защо/ защо не) 
• Дали вие ще изпълните това, което иска(защо/защо не) 
• Какви са възможните изходи от ситуацията 

                Проверете още веднъж какви са желанията на детето и продължете от тази отправна точка 

Обяснете: че информацията ще 
бъде пазена в пълна 

конфиденциалност, освен ако 
детето не поиска друго  -  

определете какво може да 
очаква то във връзка с 

информацията, която ви е дало   

Обяснете: че информацията ще 
бъде пазена в пълна 

конфиденциалност, освен ако 
детето не поиска друго,  и освен 

ако не е необходимо 
информацията да бъде 

разкрита - обяснете това ясно  
определете какво може да 
очаква детето във връзка с 

информацията, която ви е дало   

ВЪПРОС 3: ОТ МЕН ИЗИСКВА ЛИ СЕ 
ДА НАПРАВЯ НЕЩО С 

ПРЕДОСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ? ДА 

Мога ли да направя това?  
Искам ли да направя това? 

Ръководя ли се от най-добрия интерес на детето? 

Ръководя ли се от желанията и чувствата на детето? 
Аз разясних ли му това достатъчно ясно? 

НЕ 

ДА НЕ 

ВЪПРОС 4: АЗ ИСКАМ ЛИ ДА 
НАПРАВЯ НЕЩО С 
ПРЕДОСТАВЕНАТА 

ИНФОРМАЦИЯ? 

ДА НЕ 

Не изобщо 

Обяснете до каква 
степен информацията е 

общодостъпна (напр. 
показания или 

полицейско интервю) 
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Бележки,относно обясняването  на деца на понятията “конфиденциалност” и “използване на 

информацията” . 
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ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ ХОРА: 

 

 

 

 

Трябва ви предварителна подготовка. 

Похвалете детето, за да повишите 

самоувереността му. Занимавайте ги с 

дейности, които спомагат за 

изграждане на връзка и насърчават 

позитивно развитие.  . 

На мен ми хареса, когато моят социален 

работник ме покани да се срещнем в 

едно кафе, вместо в нейния офис. 

Трябваше да обсъдим моя случай и по 

този начин тя ми помогна да се отпусна 

и да говоря спокойно. Това свали част 

от напрежението от „моите рамене”. Не 

ми харесват тези големи, сиви сгради. 

 

Не водете детето в мола, за да ви 

виждат всички.  

Проведете срещата лице в лице, 

за да сте сигурни, че детето няма 

да се разсейва от нищо. 

Обмислете кои са подходящите 

време и място и позволете на 

детето да избере къде да се 

срещнете. Дори и родителите ми 

да ме познаваха достатъчно 

добре, все пак аз искам сам да 

вземам решенията. 
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КАК ДА ОБЩУВАМЕ (3.5-3.11) 

 

3.5 НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ 

 

Бележки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ ПРИ ОБЩУВАНЕ 

 

Бележки:  
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3.7 ИНТОНАЦИЯ, ЕЗИК И ПОДХОД, СЪОБРАЗЕНИ С НУЖДИТЕ И СИТУАЦИЯТА НА ДЕТЕТО 

КАК ДА СЪОБРАЗИМ ОБЩУВАНЕТО С НАЙ-ДОБРИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ДЕТЕТО 

Следните съвети са много полезни във всички случаи при общуване с дете в досег с правосъдието: 

КАК ДА СЕ ДЪРЖИМ: 

 Бъдете чувствителни към факта, че детето може да се почувства затруднено да изрече  

конкретни понятия (напр. понятия свързани със секс или части от тялото) 

 Обяснете, че няма проблем, ако детето каже “Не знам” или “Не си спомням”.  Това би било по-

добре отколкото да се чувства задължено да се сети за отговора на всяка цена. 

 Говорете с приятелски, любезен и успокояващ тон (не крещете и не бъдете прекалено строг). 

 Използвайте прости думи (избягвайте технически термини и жаргонни изрази, които биха били 

трудни за разбиране от децата). 

 Задайте един въпрос, след което изчакайте отговора на детето преди да зададете следващия. 

 Използвайте език, съобразен с възрастта и степента на зрялост на детето. 

 Имайте предвид, че може да се наложи да говорите с помощта на застъпник. 

 Ако детето е уморено или стресирано, позволявайте му да си почива, колкото му е 

необходимо. 

 Давайте на детето необходимото му време, за да отговори. 

 Не носете твърде официално облекло. 

 Наблюдавайте степента на участие на детето и предлагайте почивки при необходимост. 

 Проведете индивидуална оценка или бъдете достатъчно запознат с личната му история, 

индивидуалност и черти на характера, за да може да му помогнете да участва възможно най-

ефективно.  

 Обяснете ясно какво представляват предстоящите процедури.  

 Осигурете на детето необходимите за него хора, които да го подкрепят и да го накарат да се 

отпусне и да се почувства спокойно.  

 Ако се притеснявате, че някой или нещо пречи на детето да участва или да разбере 

процедурите, не се колебайте да оповестите това и дори да повдигнете оплакване при 

необходимост.  

 

КАК ДА НЕ СЕ ДЪРЖИМ: 

 Избягвайте подвеждащи въпроси. 

 Избягвайте използването на сравнителни оценки във въпросите си, тъй като такива оценки 

биха могли да затруднят децата или децата може да имат различни възприятия (напр. малък, 

голям, бърз, бавен). 

 Не използвайте агресивни, конфликтни или унизителни думи или изрази. 

 Не повтаряйте един и същ въпрос отново и отново - това може да обърка детето. 

 Избягвайте използването на твърде сложни изречения. 

 Избягвайте използването на повече от една въпросителна дума в рамките на един въпрос, 

подвеждащи въпроси и двойни отрицания. 
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Лоши практики Проблеми, свързани с този 

въпрос 

Същият въпрос, зададен по друг 

начин 

Не съм ли прав, че не е 

трябвало да си в учлище по 

това време? 

Двойно отрицание, 

подвеждащ въпрос  и 

объркваща структура 

Трябвало ли е/било ли ти е позволено  

да бъдеш в училище по това време?  

ИЛИ 

Къде трябваше да бъдеш по това 

време? 

Ти открадна колелото, 

нали?! 

Агресивен и заплашителен 

тон 

Ти ли открадна колелото? 

Човекът, с когото говори 

жена ли беше , на каква 

възраст беше тя и какво й 

отговори ти? 

Твърде много въпроси 

наведнъж 

С кого говори? ИЛИ 

Като се замислиш, човека с когото 

говори, мъж ли беше или жена? 

… На каква възраст беше тя? 

… Ти какво каза? 

Значи, ти си бил там в 9 часа 

с твоята приятелка Сайра? 

Множество затворени 

въпроси наведнъж - не става 

ясно на кой от тях да 

отговори детето  

Къде беше в 9 часа? ИЛИ  

Ти беше там в 9 часа, нали? (като 

поясняващ въпрос) 

Беше ли с някого?  

ИЛИ Ти беше с приятелката си Сайра 

(като поясняващ въпрос) 

Моля обясни къде те е 

докоснал, като използваш 

правилните термини. 

Принуждава детето да 

използва термини, които то 

може да се притеснява да 

използва по една или друга 

причина 

Моля обясни, с думички, с които за 

теб е най-лесно/удобно, какво се 

случи? 

ИЛИ  Можеш ли да ми покажеш върху 

тази кукла/диаграма къде те докосна 

той 

(ИЛИ, където е възможно, прочете 

предишни показания на детето) 

 

Източник: Разработен от Център за закрила на правата на децата КОРАМ, обучение на УНИЦЕФ за 

правата на детето (2013-1014) и насоки за прокурори. 
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3.8 ОБЩУВАНЕ С ДЕЦА С ПРЕДИЗВИКАТЕЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

Тази таблица дава примери за възможните емоционални, когнитивни, физически и междуличностни 

поведенчески реакции в ситуация на криза.  

ЕМОЦИОНАЛНИ КОГНИТИВНИ ФИЗИЧЕСКИ  МЕЖДУЛИЧНОСТНО 

ПОВЕДЕНИЕ 

Шок 

Гняв 

Отчаяние/Депресия/Тъга 

Безразличие 

Ужас/Страх 

Вина 

Фобии 

Скърбене 

Раздразнителност 

Хиперактивност/Възбуда 

Свръхбдителност 

Безпомощност/Безнадежност 

Дисоциация 

Проблеми с 

концентрацията 

Невъзможност за 

вземане на решения 

Проблеми с паметта 

Объркване 

Когнитивно 

изкривяване 

Ниско самочувствие 

Самообвинение 

Натрапчиви мисли/ 

спомени 

Притеснения 

Кошмари 

 

Изтощение 

Безсъние 

Нарушения на съня 

Хиперактивност 

Главоболия 

Стомашни проблеми 

Понижен апетит 

Стряскане 

 

Агресия 

Враждебност 

Липса на доверие 

Поемане на рискове 

Лесно разплакване 

Липса на емоции 

Повишено внимание 

Липса на съчувствие 

Изблици на гняв 

Отказ да се прибере 

вкъщи/да отиде на 

училище 

Отказ да работи с 

професионалисти 

Отчуждение 

Social 

withdrawal/isolation 

Increased relationship 

conflict 

Use of drugs/alcohol 

 

What sorts of reactions or behaviours have you found challenging to deal with in the course of working 

with children? 
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3.7 КРЕАТИВНО ОБЩУВАНЕ - ИНСТРУМЕНТАРИУМИ 

 

ЗНАЦИ И СИМВОЛИ 

 

ТВОРЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ОБЩУВАНЕ С ДЕЦА  

Използване на предмет, който да представлява определен човек 

Децата могат да бъдат помолени да използват кукли, копчета или камъчета, с които да заместят себе 

си, членове на семейството си, домашни любимци, професионалисти и т.н. Детето може да бъде 

помолено да посочи кои са важните личности в живота му, като постави различните предмети по-

близо или по-далеч. Предметите могат да се използват и за пресъздаване на минали или настоящи 

събития и т.н.   

Творчески игри 

Децата много често чрез игра или играчки изразяват нещата, които не могат или не искат да изкажат с 

думи. Те много често рисуват семейството си или училището си, правят техни модели, рисуват маски, с 

които да изразят чувствата си и т. н.  

Използване на играчка 

Куклите и/или плюшените играчки могат да бъдат използвани, за да се улесни общуването с малки 

деца, относно техните чувства и мисли. Самите деца може да ги използват, за да пресъздадат събития 

или да обяснят чувствата си. Също така, играчките могат да бъдат използвани, за да се разсее и 

успокои детето. 

Разкази, рими и стихове 

Децата може да използват хартия, химикалки и т.н., за да създадат собствени разкази, като напр. 

“Какво искаш новият ти приемен родител да знае за теб?”  

Те може да изразят чувствата си в рими и стихове. 

Когато обясняваме на малки деца смъртта на техен близък, осиновяване и т.н., би било много полезно 

да използваме книжки с разкази по конкретната тема.  

Нагледни материали 

При работа с деца е добре да използваме последователни нагледни материали: карти с 

картини/снимки на дома, училището, специални поводи (рождени дни, Коледа, други празници), 

както и картини, изразяващи емоции - щастие, тъга, гняв и т.н. 

Информационни технологии 

Децата и младежите биха могли да използват таблети и компютри, за да представят на 

професионалистите информация за себе си и проблемите си.  
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Практически материали, които могат да бъдат много полезни и да помогнат при общуването с деца 

и младежи:  

Какво бихте поставили във вашия собствен комплект от материали за улесняване на комуникацията с 

деца? 

Препоръчително оборудване 

Куклена къщичка:  мебели 

Малки фигурки: хора, животни 

Играчки: комплект за чай и храни, 

Докторски комплект 

Кукли 

Плюшени играчки, кукла-бебе и други кукли, момиче и момче 

Играчка телефон 

Копчета (различни размери и цветове) 

Камъчета (различни размери и цветове) 

Хартия (различни размери и цветове)  

Книжки за оцветяване/блокчета  

Химикалки 

Моливи  

Пастели 

Стикери (например златни значки) 

Сертификати 

Книги, свързани с обсъжданите въпроси 

Стихчета 

Пластелин/тесто за моделиране 

Интелигентен пластелин 

Меки топчета 

Компютър, лаптоп, таблет, смартфон 
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План за общуване на моята група: 

 

 

 

 

Бележки от презентациите на другите групи: 

 

 

 

 

3.9 КАК ДА ОБЩУВАМЕ: ПЛАНИРАНЕ ЗА ПОЛОЖИТЕЛНОТО ОБЩУВАНЕ 

Бележки: 

 

 

 

3.10 РОЛЕВИ ИГРИ ЗА ПО-ЛЕСНО ОБЩУВАНЕ 

Бележки: 

 

 

 

3.11 КАК ДА ОБЩУВАМЕ: РАБОТА В ЕКИП С ЦЕЛ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД 

ОБЩУВАНЕТО 

Бележки: 
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МОДУЛ 3: 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ  

Източник: КОРАМ Войс www.coramvoice.org.uk  

AКТИВНО ИЗСЛУШВАНЕ 

Можете да използвате някои от следните методи, за да покажете, че слушате и да разберете 

дали сте разбрали правилно. 

 Перифразиране – повторете това, което човекът е казал, напр. “чувстваш се притеснен, когато 
говориш със социалния работник” 

 Затворени въпроси – с цел получаване на фактологическа информация “Някой попита ли те 
преди това?” 

 Отворени въпроси -  за допълнително обсъждане на въпроса “Защо според теб са взели това 
решение?” 

 Вербални и невербални знаци -  използват се, за да насърчим говорещия да продължи  

 Обобщаване на основното в разговора  

ПАСИВНО СЛУШАНЕ  

Използва се, когато не е необходимо да отговорим на чутото.  

 Концентриране върху това, което говорещият казва – това означава да не оставяме мислите 
си да се отклонят от казаното 

 Внимателно се вслушваме в интонацията на говорещия и следим на езика на тялото му  -  
това означава да следим какво говорещият не казва с думи  

ЕЗИКА НА ТЯЛОТО  

Това са невербалните знаци. 

 Как седите вие и как седи човекът срещу вас 

 Контакт с очи 

 Изражение на лицето 

 Движения на тялото – напр. кимане, поклащане на глава, повдигане на веждите, жестове с 
ръцете  

СЪПРИЧАСТНОСТ  

 Това означава да слушаме говорещия и да умеем да определим и да разберем неговите 
емоции относно ситуацията.  “Виждам, че си разстроен поради това” 

 Съпричастността се отличава от съчувствието, което означава да съжаляваш някого. 

 Това, че сте попадали в същата ситуация не означава, че сте изпитали същите чувства. 

СРЕДСТВА, УЛЕСНЯВАЩИ ОБЩУВАНЕТО 

Това са някои от инструментите, които могат да насърчат добрата комуникация. 

http://www.coramvoice.org.uk/
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 Окуражаващи отговори - напр. Хммм..., Разбирам...., Интересно.. 

 Отворени въпроси - напр. Как....? Кога...? Какво? Защо...? Чудя се...? 

 “Събиране” на информацията, напр. като “четем между редовете”, питаме за информацията, 
която не сме  получили, отговаряме използвайки езика на тялото и като проверяваме дали сме 
разбрали правилно 

 

АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ОБЩУВАНЕ 

Източник: КОРАМ Войс www.coramvoice.org.uk  

Паспорт на комуникацията 

Паспортите на комуникацията са начин за записване на информацията, относно децата и младежите 

(както и възрастните), които имат затруднения при общуване. Уникалният паспорт може да бъде 

споделен с хората, които подкрепят или помагат на въпросния човек със затруднения. Това ни помага 

да бъдем сигурни, че неговите нужди са правилно разбрани, както и какво харесва и какво не, по какъв 

начин общува и кой би бил най-добрия метод за комуникация с него. Този паспорт е разработен от 

хора, които познават децата най-добре. 

Обозначаващи предмети 

Обозначаващите предмети не са универсални. Те са създадени, за да отговарят на нуждите на всеки 

индивид. Използват се предмети, на които човекът, който ги използва, придава определен смисъл. 

Понякога това са части от предмети, напр. част от хавлиена кърпа или цели предмети, напр. дървена 

лъжица . В други случаи се използват и играчки, например лъжица играчка. Тези предмети 

обозначават някаква дейност и се използват в общуването с някои хора , за да им се обясни какво 

предстои да се случи.  Самият човек може да ги използва, за да ни обясни какво иска. Например 

дървена лъжица или лъжица играчка  може да се използва , за  да покажем, че предстои дейността 

готварство, малка част от хавлиена кърпа може да се използва, за да обясним, че предстои човекът да 

се изкъпе. 

Тъй като обозначаващите предмети са индивидуализирани, може да се използват и предмети, които 

не са пряко свързани с определена дейност, стига  самият човек да ги свързава с  нея. Например, лента 

за китка, използвана от атлет, може да обозначава действието разходка в парка.  

Система за общуване чрез размяна на картини (PECS) 

Обучителните консултанти от организацията “Пирамида” разпространяват системата за общуване чрез 

размяна на картини “ПЕКС” във Великобритания. “ПЕКС” са създадени от д-р Андрю Бонди и се 

използват предимно за общуване с деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър. 

Има 6 стъпки или фази при използването им и за специалистите е от огромно значение да знаят на коя 

от фазите е съответният клиент. 

Фаза 1: Детето/младежът започва общуване, като разменя една картина за  предмет, който силно 

желае 

http://www.coramvoice.org.uk/
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Фаза 2:  Детето/младежът инициира комуникация настойчиво, използва множество картини/снимки и 

подава снимката на някого, за да поиска нещо. 

Фаза 3: Детето/младежът избира измежду множество снимки точно тази, която представя предметът, 

който желае. 

Фаза 4: Детето/младежът използва изречението “Аз искам”, за да си поиска определен предмет  

Фаза 5: Детето/младежът отгпваря на въпроса “Какво искаш?” 

Фаза 6:  Детето/младежът използва снимки, за да коментира спонтанно или в отговор на въпроси  

неща от заобикалящата го среда, използвайки  изразите “Аз виждам...” и “Аз имам...”.1  

Уиджит Символи (предишното им име е Ребус) 

Има хиляди Уиджит символи, които могат да бъдат закупени. 

 

 

 

 

                                                           
1
 За  допълнителна информация: http://www.pecs-unitedkingdom.com/ 

Символите помагат да обясним идеи и информация 

на хора, които имат затруднения с прочитането на текст 

http://www.pecs-unitedkingdom.com/
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Примерни материали, използвани за обсъждане на чувствата и желанията на детето 

Източник: КОРАМ Войс www.coramvoice.org.uk  

Историята на Елинор 

 

Къде живееш? 

  

 

 

 

 

 

 

Как се казва твоето училище? 

 

Какво харесва Елинор? 

 

 

 

 

                 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gogivers.org/wallpapers.cfm
http://www.gogivers.org/wallpapers.cfm
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=disney+princesses+jasmine&source=images&cd=&docid=tD56IvW8tKOOAM&tbnid=sFpi_vqGvbaUlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wevillage.com%2Fnews%2Fdinner-with-a-princess-knights-too-at-orenco-station%2Fattachment%2Fdisney-princess-jasmine-2%2F&ei=kLs4UbjQOeiL0AWy2YDACw&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNH9dRtjMZlietPunPu-kGF0LXtDwA&ust=1362758905887425
http://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=disney+princesses+jasmine&source=images&cd=&docid=tD56IvW8tKOOAM&tbnid=sFpi_vqGvbaUlM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.wevillage.com%2Fnews%2Fdinner-with-a-princess-knights-too-at-orenco-station%2Fattachment%2Fdisney-princess-jasmine-2%2F&ei=kLs4UbjQOeiL0AWy2YDACw&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNH9dRtjMZlietPunPu-kGF0LXtDwA&ust=1362758905887425
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Какво би искала Елинор да се случи? 

 

В къщи? 

 

 

 

 

   

В училище? 

 

 

 

 

 

Какво Елинор би искала да каже на 

социалните служби? 
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Какво трябва да се случи? 

 

 

 

Натали може да помогне на Елинор да 

поговори със социалните служби относно 

чувствата и желанията на Елинор 

 

 

Натали може да идва на срещите и да 

помага на Елинор да изрази какво иска и 

какво не 

 

Натали може да каже на началника 

си какво се случва с Елинор. 

 

 

Ако Натали се притеснява за 

Елинор, тя ще поговори със 

социалния работник, занимаващ 

се със случая на Елинор 

Лиса 
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Въпросник на Елинор 

 

 щастлива    безразлична     тъжна 

  

1. Чудовищата Моши      ме карат да се 
чувствам           

 

2. Коледа   ме кара да се чувствам    
         

 

3. Посещенията на Сара ме карат да се чувствам  
                     

 
4. Животът с майка ми ме кара да се чувствам   
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Тази книга е за мен! 

 

Казвам се.......................... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Казвам се....................................... 

 

Аз общувам чрез... (отбележи в квадратчетата) 

 

 Говор   Езика на знаците 

    Без говор   Символи 

 Движения на 
тялото 

  Картини 

 Физиономии   Посочване 

    Движение на 

очите/посочване с очи 

 Звуци 
 

   Специално устройство 

 Нуждая се от време, за да разбера и да 
отговоря, моля бъдете търпелив/а 

 

Моите чувства 

Ето как ще разбереш когато съм... 

 

 Нещата, които искам 

Аз мога да ти кажа какво искам.  Ето как ще го 

направя... 

 

 

Моля, прочетете тази книга. 

Тя ще ви помогне да разберете как общувам. 

 

  

Моето зрение е... 

  Добро  Нарушено 
 

 

 Използвам очила 
 

Слухът ми е... 

  Добър  Нарушен 
 

 

 Използвам помощно/и устройстройство/а 
 

 

 

(Можеш да 

залепиш своя 

снимка тук) 
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Щастлив/а 

 

 

Тъжен/тъжна 

 

 Да 

 

 

 

Не 

 

 

 

  

 

Ядосан/а 

 

 

Уморен/а 

 

 Храна 

 

 

   

Напитка 

 

 

  

 

 

 

Нещо ме  боли 

 

Притеснен/а 

 

  

 

 

Нуждая се от помощ 

 

 

 

 

Имам нужда да отида до 

тоалетна 

 

Изплашен/а 

 

 

 

 

 

   

Какво харесвам и какво не  Какво харесвам и какво не 

 

 

 

       Харесвам 

   

 

 

    Музика 

 



 
ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, СТРАНИЦА 

 28 

 

 

 

 

   Не харесвам 

        

 

 

    Телевизия 

 

     

    

Люб

им 

 

       

        

 

       Видео 

 

 

    

Спо

ртов

е 

         

 

 

      Приятели 

 

    

 

Семейство 

 

Когато излизам  Хора, които ми помагат: 

 Телефонен номер: 

 

 Се нуждая от помощ 

  Родител/и: 

 

Други възрастни, които се 

грижат за мен: 

 

 

 

 

Играчки и вещи, които 

обичам да нося със себе 

си: 

  Социален работник: 

 

 

   Учител: 
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Специални уреди, които 

трябва да използвам: 

   Помощник или асистент:  

   (Юридически) Застъпник:  

   Личен съветник:  

   (Личен)лекар:  

   Логопед:  

   Физиотерапевт:  

   Трудотерепевт:  

   Други:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


