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1. Дефиниция  
 

 

 

Световната здравна организация предоставя насоки за сексуално образование. Тези 

насоки посочват, че децата и младите хора на различни възрасти е необходимо да знаят и 

разбират с какви ситуации или предизвикателства трябва да се справят на определена 

възраст, както и какви ценности и нагласи е необходимо да развият. На основата на тези 

насоки възниква и политиката на Сексуалното образование, политика, чиято отправна 

точка е организирана и позитивна визия за сексуалност и взаимоотношения.   

В процеса на преподаване, въз основа на горепосочената политика, ние отличаваме 

два основни компонента:  

 

 R – Relations/Връзки (отношения): осъществяване на контакти, 

поддържане на връзка, любов, свързване, разбирателство с другите, 

отстояване и т.н.  

 S – Sexuality/ Сексуалност: всички промени и чувства, с които трябва да се 

справиш по отношение на собственото ти тяло и тялото на друг човек; които 

пораждат специфични чувства/усещания (вълнение, възбуда, да се чувстваш 

приятно), предизвикани от теб самия или от друг човек.  

 

Поставяме допълнителен фокус върху темата: Резилианс(Безопасно поведение). 

Сексуалното образование трябва да започне от ранна възраст и да бъде 

продължителен процес. 
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2. Визия 
 

Начинът, по който гледате на темата: широки линии и дългосрочна политика  

 

Развитието на „цялостна личност“ включва и развитието на сексуалност и отношения 

(връзки). В рамките на Сексуалното образование работата е насочена към:  

 

 Насоки за уважение и отговорност в отношението към самия себе си и в 

отношенията с другите  

 Позитивно възприемане на физиката на тялото, чувствителността, чувствата и 

желанията 

 Подкрепа при осъществяването на отговорни избори по отношение на сексуалното 

поведение.  

 Фокус върху резилианса(безопасно поведение) и уменията за предпазване на самия 

себе си 

 

Определено провеждането на сексуалното образование изисква среда, която е 

стимулираща. Това налага всеки, който е включен в него да обръща внимание на 

собственото си поведение на живот и автентичност. Голяма част от 

съобщенията/информацията, които учениците получават не са били систематично 

планирани и не са просто реакция на това, което възниква. Това включва коментари, 

шеги, въпроси, които възникват и др. Този тип спонтанно сексуално образование има 

много по – голямо въздействие, отколкото систематичното и планирано сексуално 

образование. Работата с деца и младежи изисква професионално отношение, 

осъзнаване на въздействието собствените действия и правилното справяне със 

ситуации, които възникват спонтанно.    
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3. Целева група 
 

Дефиниция на целевата група ученици  

Целевата група обхваща деца и младежи с умерена до тежка умствена 

изостаналост.  

Това включва и ученици с допълнителни двигателни затруднения с близко до 

нормалното или леко забавено физическо развитие и/или деца с  разстройства от 

аутистичния спектър или поведенчески проблеми.  

 

Неформално сексуално образование може да бъде провеждано във всеки клас във 

всяка възраст. Формалното сексуално образвание започва на единадесетгодишна 

възраст. Сексуалното образование трябва да се различава (адаптира) спрямо 

различните нива на емоционално и интелектуално развитие (възраст).   

 

Разделяме учениците на:  

 

По – големи ученици 

 

 От +/- 11 годишна календарна възраст като се има предвид, че тяхното 

интелектуално или социално – емоционално развитие могат да отговарят на по – 

ранен етап от развитие (по – ранна възраст).  

 Уроците са съобразени с възможностите на децата. Тази група включва и 

ученици с по – ниско равнище на възможности, за който все още е необходимо да 

се разработи учебна програма по темата. 

 

 

   По – малки ученици/деца  

 

 Календарна възраст от 2 до +/- 11години  

 При тази група, тематиката на сексуалното образование се разглежда основно по 

време на неформални моменти. Класът също работи и върху темите за сексуалност 

и човешкото тяло. 
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4. Глави и/или подраздели 
 

На какви части е разделена темата. Кои (под) раздели се преподават по време на уроците? 

Сексуалното образование се разделя на следните глави:  

 

 Приятелство, любов и взаимоотношения/връзки  

 Различия между момче/момиче, физически промени и хигиена  

 Репродукция 

 Бременност и раждане, контрацепция  

 Резилианс – Безопасно поведение 

 

 

Приятелство, любов и взаимоотношения/връзки  
 

 Приятелство: на базата на конкретни примери от тяхното лично обкръжение. Какво 

за теб е важно за един приятел? 

 Любов/обич: да се научат да описват чувства на любов/обич, да се осмеляват да 

говорят за собствените си преживявания, споделено ли е чувството, реалистично 

ли е (пр. Идол), какво означава да обичаш някого?  

 Видове взаимоотношения/връзки: семейни, приятелски, работни взаимоотношения, 

любовни връзки и т.н.  

Различия момче/момиче, физически промени и хигиена  
 

 Момичета: развитие от детска градина=> девойка => жена, обезкосмяване на 

мишници и крака, менструация, дамски превръзки и тампони, знания за яйчниците, 

фалопиевите тръби, матката.  

 Момчета: развитие от детската градина => юноша => мъж, брада, бръснене със 

самобръсначка, еякулация  

Репродукция: 
 

 Обсъждаме как се създават бебетата  

 Дискусия върху половите органи, оплождане, имплантиране на ембриона, 

близнаци и др.   

 

Бременност, раждане, контрацепция  
 Гинекологът; развитие на бременноста от ембрион => фетус => бебе; раждане на 

бебето с околоплодна течност; пъпна връв, плацента, цезарово сечение, 

контрацепция, хапчето и кондомът  
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Безопасно поведение (резилианс) 
 Колко близо могат да идват другите до мен? Колко близо мога да бъда аз до тях? 

Къде се събличам? Кой може да ме вижда гол/а в банята, тоалетната и др.?  

 Обучение в определяне на собствените сексуални граници: Кой може да ме 

прегръща, целува, докосва...?  

 Разликата между интимни и неинтимни части на тялото: кое да покривам с дрехи и 

кое не, различаване на лични от публични пространства, дейности и др.   

 Кои хора са ми познати и кои са непознати за мен? Какво правя с хора, на които 

вярвам и не трябва да правя с непознати?  
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5. Методи на преподаване 
 

Как се преподава темата? Кои дидактични принципи се използват?  

 От гледна точка на композията на класа: група от цял клас, подгрупа или 

индивидуална работа 

 От гледна точка на наличните материали: книги с картинки, постери формат А3, 

фотографии, снимки в електронен вариант, специфични материали (салферки, 

дезодорант, душ-гел и т.н.)  

 От гледна точка на възприемане на информацията: групови дискусии, работни 

листи, ролеви игри, специфични материали (пъзел на човешкото тяло)  

 По време на неформални моменти също се фокусираме върху събития, свързани 

със сексуалното образование и развитие. 

5.1. Деца 
 

5.1.1. Формални форми като уроци по Сексуално образование, разговори и 

т.н. 
 

 Преди да започнем с уроците, ние въвеждаме някои правила (например да се 

изслушваме един друг и да не се присмиваме на другите)  

 Уроците винаги са адаптирани към нивото на децата  

 Опитваме се да направим съдържанието на уроците разбираемо: чрез използване 

на принтирани материали, снимки, истории, кукли, пъзели, лични примери от 

страна на учителя, на учениците е позволено да носят снимки, пътни карти и др. 

 Използване на няколко метода: устно, на хартия, чрез взаимодействие, ролеви игри 

и т.н. Уроците може да завършват и упражнения за релаксация.  

 От важно значение има честото повторение на съдържанието на уроците  

 

 

Структура на уроците (например в последния клас) 
 

Тези уроци винаги се преподават на нивото на децата и по тази причина имат малки 

различия във всяка класна стая. Не се използват трудни научни термини (например 

лабия). Ако е необходимо, определени теми могат да бъдат обсъждани в малки групи 

или индивидуално с отделни ученици.  Всеки вече усвоен урок трябва да се свързва с 

настоящата и следваща тема с цел надграждане на знанията и уменията на учениците.  

 

Приятелство, любов и взаимоотношения/връзки  

 

Приятелство: на базата на конкретни примери от тяхното лично обкръжение. Какво за 

теб е важно за един приятел? 
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Любов/обич: да се научат да описват чувства на любов/обич, да се осмеляват да 

говорят за собствените си преживявания, споделено ли е чувството, реалистично ли е 

(пр. Идол), какво означава да обичаш някого?  

 

Видове взаимоотношения/връзки: семейни, приятелски, работни взаимоотношения, 

любовни връзки и т.н.  

 

Книга с картинки “Houden van Jules” ( Да обичаш Jules) 

 

Обсъждане на картинки: разграничаване на приятелство от любов 

 

Работен лист за взаимоотношенията/връзките 

 

 

Различия момче/момиче, физически промени, хигиена  

 

Обучение в използване на социално приемлив език:  

 

 Момичета: развитие от детска градина=> девойка => жена, обезкосмяване 

на мишници и крака, менструация, дамски превръзки и тампони, знания 

за яйчниците, фалопиевите тръби, матката.  

 Момчета: развитие от детската градина => юноша => мъж, брада, 

бръснене със самобръсначка, еякулация  

Обсъждане на основна и интимна хигиена въз основа на конкретен материал 

(дезодоранти, дамски превръзки, тампони, комфорт при бръснене и др.)  

 

Преработка на информацията чрез използване на книги с картинки, принтирани 

материали и пъзели.  

 

Обсъждане на снимкови материали от учителя и учениците. 

 

 

Репродукция:  

 

Посредством книги с картинки, ние обсъждаме как се създават бебетата  

 

Дискусия върху половите органи, оплождане, имплантиране на ембриона, 

близнаци и др. чрез принтирани материали, фотографии и CD-ROM  

 

 

Бременност, раждане, контрацепция  

 

Гинекологът, развитие на бременноста от ембрион => фетус => бебе; раждане на 

бебето с околоплодна течност; пъпна връв, плацента, цезарово сечение, 

контрацепция, хапчето и кондомът, и др. чрез използването на принтирани 

материали (книги), фотографии, CD-ROM и други материали.  

 

 

Резилианс-Безопасно поведение 
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Използване на кръговете на взаимоотношенията с цел създаване на собствено 

усещане за лично пространство: пр. Колко близо могат да идват другите до мен и 

колко близо мога да бъда аз до тях? Къде се преобличам, кой може да ме вижда 

гол/а в банята, тоалетната и др? Тези кръгове се визуализират със снимки.  

 

Обучение в определяне на собствените сексуални граници: Кой може да ме 

прегръща, целува, докосва?  

 

Разликата между интимни и неинтимни части на тялото: кое да покривам с дрехи и 

кое не, различаване на лични от публични места, дейности и др.   

 

Кои хора са ми познати и кои са непознати за мен; какво правя с хора, на които 

вярвам и не трябва да правя с непознати?  

 

Дискутираме това чрез използване на книги с картинки. 

 

Упражняваме отстояване чрез ролеви игри. 

 

Попълваме работен лист: Къде можем да се докосваме един друг и къде не?  

 

5.1.2 Неформални форми в ежедневни ситуации: 

По време на деня, има много моменти, в които ние се ангажираме да подкрепяме 

децата в усвояването на тези умения. Ние считаме за важно да обръщаме 

достатъчно внимание на това и в началните и в последните класове.  

Някои примери: 

 Моментът на приветствие: поздравяване един – друг, поздравяване на 

супервайзорът/ супервайзорите, да кажат нещо за себе си, да слушат другия 

и т.н.  

 Време за междинна закуска: пр. Какво да направим, ако някой си е забравил 

закуската? Може би можем да споделим и т.н.  

 Време за игра: стимулиране на позитивните моменти по време на игра, 

справяне с конфликтни ситуации и различните чувства, които са свързани с 

тези моменти.  

 Единна система на поведение в класната стая и на площадката за игра, 

опашката за автобуса, в столовата. 

 Свободно време: толериране на присъствието на другия, насърчаване на 

екипната работа, игри между различни класове.  

 Лична автономност (умения да разчитат на себе си): да си помагат един на 

друг, когато си обличат якетата; изчакване в коридора, докато някой 

освободи тоалетната; почукване на вратата преди да отвориш и влезеш; 

затваряне на вратата, когато ходиш до тоалетна; заключване на 

съблекалнята при преобличане за игра в басейн и др.    

 Работа с карти, които изразяват чувства  
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5.2. Малки деца ( 2-3 години) 
 

В рамките на детската градина (яслена възраст) стремежът е сексуалното 

образование да бъде преподавано на нивото на децата. Това най – често се случва 

във всекидневни ситуации, с цялата група деца. По темата се работи дори и във 

формални условия/ситуации. Това е допълнително обяснено в текста по – 

нататък.   

 

 

5.2.1. Формални форми като уроци по Сексуално образование, разговори 

и т.н. 

 
Често се работи по следните теми: 

 

Тяло 
 

Децата придобиват знания за своето тяло чрез различни игри и упражнения.  

 

 Научаваме ги на песни за главата, раменете, коленете, пръстите.  

 Рисуваме тялото си и го оцветяваме  

 Измерваме размерите си: Кой е най – висок? Кой е най – нисък?  

 

Децата научават, че всеки е различен.  

 

 Някои деца могат да забелязват различията между момче и момиче.  

 

Децата придобиват позитивна представа за себе си.  

 

 Оглеждаме се в огледало и описваме как изглеждаме.  

 Опитваме се да се нарисуваме 

 Има момчета и момичета  

 Някои деца са с къси, други с дълги коси  

 Има деца с очила и без очила  

 Има деца с различен цвят на кожата  

 

 

Бебето 
 

Децата научават, че майките раждат бебетата.  

 

 Когато някое дете има новороден брат или сестра, това е възможност за работа 

върху темата за „бебето“ . 

 Майката и детето идват на посещение.  
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 Кукли, памперси, бутилки, бебешки кошари, гърнета и др. се поставят в къта за 

кукли.  

 

Децата научават, че бебетата порастват и че те самите също са били бебета.  

 

 Децата носят собствени снимки от периода, в който са били бебета.  

 

Приятелтво 
 

В началото на учебната година, често се обсъжда темата за „приятелство в класа“. 

Децата се запознават със съучениците си и създават приятелства.   

 

 

Чувства/емоции 
 

Децата научават, че има различни основни емоции: щастие, страх, гняв и тъга.  

 

 Децата се научават да изразяват своите чувства.  

 В конкретни ситуации: учителят назовава емоциите, които разпознава в детето. 

Например: Виждам, че си разстроен.  

 По време на урок: разглеждане и назоваване на снимки.  

 По време на танци. 

Децата казват/показват, когато харесват или не харесват нещо. В случаите, в които те 

не могат да направят това, ние го казваме вместо тях.  

 

 Например: Когато някой ги докосва и преживяването не е приятно за тях.  

Не се нараняваме един - друг 

 

Когато някой ни наранява, ние трябва да съобщим за това. Можем да кажем „Не“ и да 

потърсим помощ, когато е необходимо.  

 

 

 

5.2.2. Неформални ситуации в ежедневни ситуации 
 

Сексуалност 
 

Децата опознават себе си/собственото тяло. 

 

 Някои деца опознават собственото си тяло и откриват, че докосването на 

определени области от тялото е приятно преживяване.   

Децата развиват самоуважение и уважение към другите  
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 Някои деца имат интерес към противоположния пол и търсят физически 

контакт.  

Например: не докосвай гениталиите на друго дете, не целувай по устните, а по бузата.  

 

 След края на урока по плуване, се къпем с облечен бански костюм.  

 Затваряме вратата на тоалетната.  

 Вдигаме панталоните си докато сме в тоалетната и излизаме от нея само с вдигнати 

панталони.  

 Сваляме панталоните си само, когато сме в тоалетната.  

 

Хигиена 
 

 Допълнително внимание на миенето на ръце и устната хигиена.  

 Миене на зъби.  

 Къпане след урока по плуване, но с облечен бански костюм.  

 

 

Граници и резилианс (безопасно поведение)  

 

Децата не махат за поздрав и не се обръщат към непознати (кръгове на взаимоотношения).  

 

 Учителят казва: „Познавате ли този човек? Не махаме за поздрав и не викаме хора, 

които не познаваме“.  

Не прегръщаме хора, които не познаваме. Можем да им подадем ръка. Ограничаваме 

прегръдките и целувките дори и по отношение на учителите. За някои деца е трудно да 

поставят граници в тези отношения.  

 

 Например: ние казваме „Само една прегръдка и прекратяваме това. Само една 

целувка и приключваме с целувките!“  

Не тръгваме с хора, които не познаваме. 

 

Когато някой ни докосва и това не ни харесва, казваме „не“ или търсим помощ.  

 

 

 

5.3. Неприемливо/недопустимо сексуално поведение   
 

При съмнения за Неприемливо сексуално поведение се прилага процедурата за 

неприемливо сексуално поведение (SGG procedure) за по – нататъшно проследяване.   

Виж REFERENCE DOCUMENT 2: Procedure SGG 
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6. Материали 
 

Обучителни материали за ученици и учители  

 

Всяко училище изготвя списък с материали и книги, свързани с темата за 

взаимоотношенията и сексуалното образование. Целта е да се създаде малка 

библиотека по темата и всеки от училището да има достъп до тези материали.  

 

Различните материали могат да бъдат: 

 

Книги с картинки, информационни книги, конкретни материали (например хигиенни 

кутии, кукли), работни тетрадки, работни листи, снимки (осигурени от интернет, от 

децата и от учителя), поставяне на задачи, принтирани материали, набор от материали 

Sensoa (достъпни в интернет), кръгове на взаимоотношенията и др.  

 

 

За БЕЛГИЯ: 

 

Материали за учителя 

 

Виж REFERENCE DOCUMENT 3: List of materials for teachers per theme  

(Списък на материали за учители по теми) 

 

Материали за учениците 

 

Виж REFERENCE DOCUMENT 4: Materials for the students regarding part a, b and e/ 

Материали за ученици относно част а, b и c 

 

Виж REFERENCE DOCUMENT 5: Worksheets for students regarding all themes/  

Работни листи за ученици относно всички теми 

 

 

 

За БЪЛГАРИЯ: 

 

Материали за учителите: 

 

Енциклопедия МАНГА - "Защо? Пубертет и пол, ИК .Световна библиотека; 

 

„Азбука за теб и за мен – задачи за самостоятелна работа – 5-8 клас – програма за 

сексуално и репродуктивно здравно образование“ – издадено от Министерство на 

здравеопазването 

 

- книжки с картинки; 

1.Фиона Чандлър - " Моята първа енциклопедия за човешкото тяло,издат.Фют 2004г.; 

2.Грижа за моето тяло, издат.Прес 2011; 

3.Винаги в безопасност, издат.Прес 2012; 
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4.Сюзън мередит - "Какво става с мен" книга за всяко момиче, издат.Фют 2007; 

5.Алекс Фриф - "Какво става с мен" книга за всяко момче, издат.Фют 2007; 

6.Жоселин Робер, Джоан Джейкъб - " Моето сексуално образование за деца до 6 

г.,издат.Кръгозор, София 2009г.; 

7.Кори Силвърбърг - "От какво се прави бебе",издат.Жанет 45, 2015г. 

 

Материали за учениците: 

 

Картинки –/за приятелството, любовта, кръгът на доверието, частите на тялото, 

семейството, докосване, насилие, самоидентичност, пубертет 

Кукла /бебе/; кутия за момичето и кутия с предмети за момчето 

Дървени пъзели на момче и момиче 

 

Презентации на следните теми: 

- Човешкото тяло; 

- Хигиена на тялото; 

- Пубертет; 

- Промени в тялото на момчетата и момичетата през пубертета; 

- Полова хигиена при момчетата; 

- Полова хигиена при момичетата; 

- Сексуално предавани инфекции; 

- Сексуални посегателства; 

- Бременност; 

- Методи за предпазване от бременност; 

- ХИВ и СПИН 
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7. Родители 

 
По какъв начин родителите биват информирани и включени в темата  

Преди да започнем тематичните уроци, родителите се уведомяват чрез писмо.  

 

За БЕЛГИЯ:  

Освен уведомителното писмо, се провежда и организирана от отдела информационна 

вечер за родители, на която се разяснява подходът за осъществяване на сексуално 

образование в училището чрез обяснения, показване на работните материали, отговаряне 

на въпроси.  

Ние се опитваме да включим родителите в работата по темата. Например, искаме от тях да 

донесат снимки на своите деца. Целта ни е темата да бъде дискутирана и удома.  

 

За БЪЛГАРИЯ: 

 

Ако родителят или настойникът даде съгласието си детето му да бъде обучавано по 

темата, то той трябва да изрази това съгласие писмено като попълни ЗАЯВЛЕНИЕ – 

изготвено от съответното училище. Освен това, той трябва да попълни молба от името на 

детето си, която се входира и заедно със заявлението се съхранява в папката с 

документите  на останалите участници. 

Разговори по темата с родители се провеждат индивидуално.  
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8. Обучение 
 

Провеждат ли се вътрешни и външни обучения?  

Препоръчително е да се проведе външно обучение поне на един от учителите. Обученият 

учител следва да сподели познанията си с другите членове на екипа чрез вътрешно 

обучение. От важно значение е да се работи в екип и да се обменят знания и опит.  

 

За БЪЛГАРИЯ:  

 

Обучения в България: Един от учителите е преминал специализирано обучение по 

темата. Същият е участвал в десетдневно обучение на тема: „Превенция и контрол на 

ХИВ/СПИН”. През 2017г. се предвижда обученият учител да сподели своите знания и да 

проведе вътрешно обучение по темата „Сексуално образование“.  

 

Ключово лице по въпросите свързани с хигиена и здраве е училищният лекар. Той дава 

съвети по отношение на хигиената.  

 

  

За БЕЛГИЯ:  

 Някои от служителите са преминали обучение по Сексуално образование (RSV) 

 Организиран е информационен семинар по въпросите на Сексуалното 

образование 

 Учителят-методист (специален педагог) е преминал няколко обучителни 

програми по Сексуално образование. Тя е провела и множество проучвания по 

темата и е разработила работни материали.  

 Съвместно с Karen De Wilde (педагогически супервайзор), отделът изгради 

програма за Сексуално образование 

 

Всички обучителни програми за Сексуално образование са достъпни в системата  

Smartschool (Smartschool > Intradesk> SWP vzw scholen > 03 Personeel > 14 Vormingen > 

03 Gevolgende vormingen RSV 
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9. Приложение в училище 

 

Чрез какви срещи/средства се е реализирала темата? Къде новият учител може да открие 

информация за нея. Съществува ли платформа, база данни, срещи.... 

 

Важно е във всяко училище да има поне един обучен специалист, който да работи в 

областта на Сексуалното образование. Обменът на информация и материали е 

задължителен.  

 

Сексуалното образование изисква екипна работа в мултидисциплинарен екип, който да го 

превърне в продължителен процес.  

 

 

За БЪЛГАРИЯ:  

 

Досега в ПУ„Стефан Караджа” се е провеждало веднъж едногодишно обучение на 

ученици с ЛУИ, през 2012-2013г. в училището. Участвали са момичета и момчета от 5 до 

10 клас. Обучители са били г-жа Цветанка Николова  и г-жа Красимира Петкова (също 

завършила гореспоменатото обучение). 

Първата стъпка при прилагането на Сексулано образование в училище е провеждането на 

разговори в екипа, за да се установи дали всички педагози са отворени към темата и кой 

коя тема може да преподава на учениците. Важно е да се коментира и как настоящото 

ръководство може да бъде полезно.  

През януари 2017г. в ПУ „Стефан Караджа” се предвижда провеждане на обучителна 

среща с младши учители и класни ръководители по темата: „Сексуално обучение при деца 

със СОП” с обучител г-жа Цветанка Николова /старши учител на група в същото 

училище/. 

Информацията по темата младшият учител може да набави чрез записки и чрез 

предоставяне на литература от страна на обучителя. Специализираната литература е 

предвидено да бъде размножена и достъпна при директора за ползване от всички 

нуждаещи се. Отделно всеки преподавател може да потърси допълнителна информация в 

интернет или в библиотеките и да си подбере свои нагледни средства и материали, в 

зависимост от групата ученици, с които ще работи. 

 

 

За БЕЛГИЯ: 

 

На базата на всяка среща,  отделът по Сексуално образование създава доклад, който 

колегите могат да прочетат в системата  Intradesk (SWP BubaO > 03 personeel > 03 werking 

> 04 vakgroep > RSV).  
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Отделът изнася доклади редовно по време на екипните срещи, така че колегите да знаят с 

какво се занимава тази структура.  

 

Проведена е информационна вечер за родителите. Представената презентация е достъпна 

за служителите на училището (SWP BubaO> 01 Pedagogisch project > leergebieden> RSV). 

Учителите могат да заявят нужда от подкрепа за провеждане на Сексуално образование от 

страна  на специален педагог (методист). Целта е тези уроци да се провеждат от учителят 

и специалния педагог (методист) заедно. Учителите, които вече са натрупали опит по 

темата могат да ги провеждат самостоятелно.  

Възможностите за неформално обучение се подкрепят от целия екип.  
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10.   Инструменти за оценка 
 

Инструменти за оценка на учителя: Кое върви добре/кое не е наред в практиката на 

учителя. Какво може да се подобри? Кой ще подкрепи оценяването и учителя (във връзка 

с 11. Ключови лица)?  

Оценяване на ръководството: Ръководството полезно ли е за надграждане на вашите 

умения за предоставяне на специфично обучение по тази тема  за целевата група от 

ученици?  

 

10.1.  Инструменти за оценка на формалните уроци 
 

Най- добрата оценка за учителя е обратната връзка получена от ученика, например, когато 

той/тя  е усвоил/а казаното от преподавателя и го прилага успешно на практика.  

 

Мнението на колегите за положителните или отрицателните промени при обучаваните 

деца също е от важно значение в процеса на обучение.  

 

След всеки урок учителят и специалният педагог (методист) правят оценка на базата на 

следните въпроси:  

 Кое мина добре?  

 Кое мина по – малко добре?  

 Какво можем да подобрим/променим?  

 Как можем да направим подобрения/промени?  

Друг инструмент за оценка е мнението на родителите.  

 

10.2.  Оценяване на ръководството 
 

Ние предоставяме ръководството на новопостъпил(начинаещ) учител, който няма никакъв 

опит в преподаването на Сексуално образование, за да го прочете и изискваме обратна 

връзка на базата на четири въпроса:   

 Кое е полезно?  

 Кое е по – малко полезно?  

 Какво можем да подобрим/променим?  

 Как можем да го подобрим/променим?  

 

Всеки път, в който ръководството се използва (от начинаещ учител или колега), ние 

искаме обратна връзка на базата на тези четири въпроса.  
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11.   Ключови лица  
 

Представено е описание по ред на важност на хората, от които бихте могли да искате 

информация. Това може да бъде една отделна личност или например работната група по 

тази тема.  

При необходимост, първо се свързвате със специалистите от училището, които могат да 

ви помогнат по темата. След това, ако е нужно, се свързвате с друга услуга извън 

училището. Изборът към кого да се обърнете за помощ и подкрепа, зависи и от типа 

информация, която търсите.  

 

 

България: 

 

1. Класният ръководител 

2. Психологът в училището 

3. Работната група по темата „Сексуално образование“ 

4. Училищният лекар/медицинска сестра (медицински работници) 

5. Екипът от резидентната услуга (ЦНСТ, Защитено жилище) 

6. БЧК - БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ 

7. ХЕИ - Хигиенно – епидемиологиче институт, гр. Пловдив  

 

 

Белгия: 

 

1. Класният ръководител 

2. Специалния педагог (методист)  

3. Отдел по Сексуално образование на ниво специално основно образование  (BuBaO) 

4. Отдел по Сексуално образование (RSV) на ниво специално средно образование (BuSO) 

5. Мултифункционален център или външна организация  

6. Педагогически супервайзор по Сексуално образование 
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12.   Документи 
 

Какви документи се използват. Например: писма до родители, заявления, апликационни 

форми  и др. 

За БЪЛГАРИЯ:  

 

Училището използва следните документи:  

 

 Уведомление до родителя за стартиращото сексуално обучение на учениците с 

ТУИ, евентуално аутизъм и /или поведенчески проблеми. 

 Заявление от родителя, че желае детето му да бъде обучавано по предложената 

тема. 

 Молба от ученика/написана от родител/настойник/, че желае да бъде обучаван по 

предложената тема. 

 Изготвяне на списък - образец с имената на децата и диагнозите им. 

 

За БЕЛГИЯ 

 

Училището използва следните документи: 

 

 DOCUMENT 1: Request form RSV / Заявление за Сексуално образование  

 DOCUMENT 2: Procedure SGG / Процедура при Неприемливо сексуално поведение  

 DOCUMENT 3: List of materials for teachers per theme/ Списък на материали за 

учители по теми 

 DOCUMENT 4: Materials for the students regarding part a, b and e /Материали за 

ученици във връзка с части а, b и е 

 DOCUMENT 5: Worksheets for students regarding all themes/ Работни листи за 

ученици във връзка с всички теми 

 DOCUMENT 6: Informative letter for the parents about the RSV lessons / 

Информационно писмо за родители за уроците по Сексуално образование  

 

 

Всички документи, касаещи Сексуалното обраование са достъпни в системата 

Smartschool (Smartschool > Intradesk> SWP Bubao > 04 B- project > Werkgroepen Thema > 

Werkgroep Thema RSV > Manual Countries) 
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13. Обяснение на термини и абревиатури 
 

Необходимо е да използваме общ „тематичен“ език. Да се даде обяснение на 

абревиатурите и/или специфичните термини по тази тема. 

 

     СО     Сексуално образование  

   ТИЗ     Тежки интелектуални затруднения  

  ТУИ     Тежка умствена изостаналост 

  СОП     Специални образователни потребности 

   ХИВ    Човешки имунодефицитен вирус 

СПИН   Синдром на придобита имунна недостатъчност 

      ПУ   Помощно училище  

   НСП   Неприемливо Сексуално поведение   

  МФЦ   Мултифункционален център  

 

Кръг на отношенията (Circle of relations):   инструмент за деца, за да намерят своят 

път/място в мрежата от взаимоотношения, в която се намират. Осигурява рамка за 

натрупване на знания за себе си и знания за справяне с емоции.  

Отдел: група служители, от едно училище или от различни училища, които плучават 

информация за съдържанието и процеса на педагогическата дейност (в този случай по 

отношение на Сексуално образование). 

DIR: Подкрепящи консултанти по въпросите на общата политика, а именно Борда на 

директорите. Всяка целева група в рамките на Тип 2 (класове за функционални умения, 

класове за усвояване на структура и др.) трябва да имат свой представител. 

Flag system: средство за деца и младежи за правилен подход към сексуалното поведение, 

стимулиране на разговори по темата и откликване/реакция чрез педагогически средства. 

Smartschool: виртуална комуникационна система, информация за 

учениците и училищна документация за учителите   

 

Intradesk: част от  системата Smartschool, в която е събрана училищната документация в 

онлайн формат  

Ортопедагог (специален педагог – методист) – ортопедагогът, съвместно с екипа, 

проследява функциониранто и благополучието на учениците и оказва подкрепа на екипа в 

процеса на работа с учениците. Той/тя поддържа връзка с външни организации и някои 

родители, в зависимост от ученика. При необходимост той/тя провежда индивидуално 

ръководство на учениците, особено по отношение на тяхното социално и емоционално 

балгополучие.  
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14.   Допълнителни въпроси 
 

14.1.  Допълнителни затруднения във връзка с темата 
 

*Здравно - сексуалната култура на децата с тежка умствена изостаналост е на ниско 

познавателно и хигиенно ниво, определящо техните подбуди и страхове. Повечето нямат 

умения за прилагане на самостоятелна полова хигиена и не са в състояние да извършват 

хигиенните си навици. 

*Трудности при усвояване на тематичните понятия - проява на  стеснение, неудобство, 

притеснение при разглеждане на различните теми.  

 

*Децата с ТИЗ често се срамуват да споделят какво ги интересува и тревожи и се срамуват 

да потърсят помощ. Те не знаят „как“ да потърсят помощ.  

*Затруднения при изразяване на лична позиция по разглеждан въпрос. 

 

*При провеждане на практическите занимания при учениците с по-изразени нарушения на 

фината моторика се наблюдават проблеми с осъществяването на практическата задача 

(напр.поставяне на презерватив). 

 

*От важно значение е да има указания и правила за провеждането на сексуално 

образование, за да се чувства специалистът(екипът) по – сигурен в процеса на 

преподаване. Това осигурява и по-голяма обективност при разясненията и обясненията.   

 

*Сексуалното образование заслужава по – голямо внимание в програмата на обучение.  

 

*За децата с тежко аутистично растройство и/или тежка умствена изостаналост: 

индивидуална работа и необходимост от адаптирано съдържание на сексуалното 

образование. Необходима е допълнителна подкрепа: графици, програми, визуализиране, 

доверен човек... 

 

*За невербалните деца е важно да развият умения за изразяване чрез посочване на частите 

на тялото или посочване на картинка, символизраща/изобразяваща тяхната нужда или 

болка.  
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15.   Източници 
 

 От къде намирате информация?  

15.1.       Интернет източници 
 

Google 

https://www.klascement.be 

https://www.sensoa.be 

https://www.seksuelevorming.b

e Education kits ??/methods: 

seks@relaties.kom 

education kit of the ortho ???(made by the ortho during her internship) 

 

15.2.       Книги 
 

Eyckmans, V. & Janssen, M. (2014). Ella wil verliefd zijn. Antwerpen, België: Schuyt & Co 

van Halewyck 

 

Cocovini, A. (2007). Mama, wat heb je in je buik? Amsterdam, Nederland: House of Books 

 

Teulade, P. (2002). Kindje lief, zo ben je ontstaan. Mechelen, België: Bakermat 

 

Janouch, K. (2010). Waar was ik voor ik er was? Haarlem, Nederland: Gottmer 

 

Nilsson, L. & Swanberg, L. ( 1994). Wij krijgen een baby. Amsterdam, Nederland: 

Ploegsma 

 

Goeminne, S. (2008). Kriebels in je buik. Leuven, België: Davidsfonds 

 

Harris Robie H. & Emberley, M. ( 1999). Over baby’s en zo en waar ze vandaan komen. 

Haarlem, ederland: Gottmer 

 

Schneider, S. (2001). Kunnen papa’s ook kindjes krijgen? Aartselaar, België:  

 

Deltas Jagtenberg, Y. (2006). Balotje en de baby. Amsterdam, Nederland.  

 

Leopold BV Nilsson Lennart & Kitzinger, S. Geboren worden. Amsterdam, 

Nederland: Ploegsma 

 

Van der Doef, S. (2011). Ben jij ook op mij?( 17th edition). Amsterdam, Nederland: 

Ploegsma 

 

Van der Doef, S. & Latour, M. (1997). Ik vind jou lief ( 12th edition). Amsterdam, 

Nederland: Ploegsma 

 

http://www.klascement.be/
http://www.klascement.be/
http://www.sensoa.be/
http://www.sensoa.be/
http://www.seksuelevorming.be/
http://www.seksuelevorming.be/
mailto:seks@relaties.kom
mailto:seks@relaties.kom
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Meijer, M & Bicanic, I. (2008). Dat is 

fijn. Amsterdam, Nederland: SWP BV 

 

Berebrouckx, A. ( 2012). Houden van Jules ( 5th edition). Antwerpen, België: Zwijsen 
 

Harris, R. & Emberley, M. ( 2015). Seks en zo (19th edition). Haarlem, Nederland: Gottmer 

 

Nicholas, A. (2004). De grote race ( 4th edition). 

Amsterdam, Nederland: Ploegsma  

 

Nicholas, A. (2005). Allemaal konijntjes ( 4th 

edition). Amsterdam, Nederland: Ploegsma 

 

Tavernier, N. (2006). Het wonder van de zwangerschap. België, Nederland: Deltas 

 

Geisler, D. ( 2013). Mijn lichaam is van mij. Zoetermeer, Nederland: NBD Biblion 

 

Dreesen, J. ( 2004).Waar ik was…toen ik nog niet geboren was. Wielsbeke, België: 

Eenhoorn 

 

Cole, B. (1999).Haar op gekke plekken. Rotterdam, Nederland: Lemniscaat 

 

    Д-р Рут - "Всяко момиче и момче", издателство .Слънце.2002г.;  

    Патрисия Менсен/Дагмар Гайслер - "Първа любов",издат..Унискорп 2001г.;  

    Енциклопедия МАНГА - "Защо? Пубертет и пол, ИК .Световна библиотека; 

   Авторски колектив - Ръководство по сексуално образование 

   Жилбер Торджман,Клод Моран - Сексуалният живот,издат..Медицина и физкултура,   

София, 1990г.; 

   Брошура - "Питанки за двама", Министерство на образованието, Програма"Превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН 

   Лори Фриймън – „Докосване с обич“; издателство Кръгозор 

  Лори Фриймън – „Това си е моето тяло“; издателство Кръгозор 

  Филип Вехтер – „Аз“; издателство Хеликон 

„Азбука за теб и за мен – задачи за самостоятелна работа – 5-8 клас – програма за 

сексуално и репродуктивно здравно образование“ – издадено от Министерство на 

здравеопазването 

 

 

15.3.  Други източници  
 

lespakket Education kit.  Relaties en Seksualiteit, Utrecht, Nederland: Rutgers. 

 

Book: Harris, R. & Emberley, M. ( 2015). Seks en zo (19th edition). Haarlem, Nederland: 

Gottmer 

 

Sites: https://devart.nl/neurokids 

 

Pinterest.com/pin/552676185497528458 

 
 


