• В нервната система
непрекъснато постъпва поток от
информация от външната среда
и от тялото. В зависимост от това
колко сложни са ответните
реакции на постъпилите
дразнения, обработването им
става в различни отдели на
нервната система. Дейността на
нервната система е низша и
висша. Основният механизъм за
осъществяването й е рефлексът.

1. Нервна дейност
а/ Низшата нервна дейност съгласува функциите в
тялото. Тя е свързана с гръбначния, продълговатия
и средния мозък и се осъществява чрез вродени
рефлекси.

б/ Висшата нервна дейност е свързана е
поведението на човека. Тя осигурява най-финото
и съвършено приспособяване на организма към
външната среда. Висшата нервна дейност се
осъществява чрез придобити рефлекси и е под
контрола на кората на крайния мозък.
Благодарение на нея са възможни мисловната
дейност, запаметяването, обучението, емоциите и
чувствата на човека.

2. Първа и втора сигнална система
а/ Първа сигнална система - Условните
сигнали (звук, светлина, болка) въздействат
върху сетивата и сигнализират за промени в
околната среда. Те предизвикват конкретни
възприятия и представи в мозъчната кора, в
резултат на което се опознават свойствата на
предметите. Временните нервни връзки,
които възникват между зоните на
анализаторите в мозъчната кора под
въздействие на дразненията от околната
среда, представляват първа сигнална
система. Тя е обща за човека и животните,
като за животните е единствена сигнална
система.

б/ Втора сигнална система - При човека
вследствие на по-големите възможности
на нервната система се развива и втора
сигнална система. Тя включва дейността
на мозъчната кора и подкорието, която
осигурява общуването между хората.
Свързана е не с възприемането на
конкретен дразнител, а с възприемане на
думите - произнесени на глас, прочетени
или чути. Думите са абстрактни сигнали,
които задействат безусловни и условни
рефлекси. С помощта на втората сигнална
система, характерна само за човека, той
може да анализира дейността си, да
прави изводи, да формулира правила и
закони.

При раждането си детето има само първа сигнална
система, а няколко месеца след това започва
развитието на втората сигнална система. Тя се
усъвършенства до края на живота при общуването
между хората и трудовата им дейност.
Мисловната дейност е резултат от временните и
постоянните връзки, които се създават между зоните
на мозъчната кора. Те дават възможност за
абстрактно мислене, без да има конкретно
възприемане на предметите и явленията. Мисловната
дейност е свързана с речта, която се осъществява от
речево-двигателния апарат и центъра на говора в
кората на крайния мозък.

3. Памет и обучение
а/ Памет – това е е способността на човека да натрупва, съхранява
и възпроизвежда информация. Тя е най-важното свойство на
нервната система и спомага изключително много при адаптирането
ни към средата на живот. Паметта е функция на определени зони
на мозъчната кора. При травми, в зависимост от мястото на
увреждане на кората, се нарушават различни видове памет:
• зрителна (свързана със запаметяването на образи),
• слухова (свързана със запаметяването и възпроизводството на
звуци),
• емоционална (свързана със спомени за различни преживявания),
• двигателна (свързана със заучени движения: писане, плуване,
танцуване, шофиране и др.).
Човек запомня лесно информация и събития, които са важни за
него или са го развълнували много. За дълготрайно запомняне на
някои знания обаче са необходими усилия.

б/ Обучение - това е процес на
придобиване на индивидуален опит
чрез създаване на поредица от
условни рефлекси. Връзката, която
се образува при тяхното създаване,
стои в основата на обучението.
Когато човек се учи да свири на
пиано например, той наблюдава и
натиска клавишите, чува мелодията
и след време свързва тоновете с
пръстите, които са натискали
определен клавиш.

4. Емоции
• Човек има определено отношение
към предметите, хората и явленията,
които го заобикалят. Гледайки филм,
слушайки музика и общувайки
помежду си, хората преживяват
радост, любов, тъга, гняв, страх.
Преживяванията, които определят
отношението на човека към средата,
се наричат емоции. Те са
многообразни и сложни,
положителни и отрицателни. Всяка
емоция се съпровожда с активиране
на нервната система и с появата на
биологичноактивни вещества в
кръвта.

Те изменят дейността на
вътрешните органи - повишават
кръвното налягане, учестяват
сърдечния ритъм, предизвикват
обилно потене и др. Реакциите,
които съпровождат емоциите,
мобилизират силите на
организма и го привеждат в
състояние на защита (реакция
нащрек) или засилват желанието
му за работа.

• Всяка емоция се съпровожда с изразителни мимики и движения.
Изменената походка, позата, мимиките и жестовете показват състоянието
на човека и неслучайно се наричат «езикът на тялото».
•

I

План на семинара
1. Фактори с неблагоприятно въздействие върху
нервната система.
2. Най-разпространени вредни навици, които
увреждат нервната система.
3. Болести и профилактика на нервната система.
4. Влияние на здравословният начин на живот върху
нервната система.

Примерни теми
• Факторите, които имат вредно въздействие върху нервната система, водят до
продължителна умора и болести.
• Вредни последици от тютюнопушенето за органите на нервната система.
• Злоупотреба с алкохол, алкохолизъм. Влияние на алкохола върху нервната система и
поведението на човека.
• Вещества с наркотично действие и опасност от употребата им както за личността,
така и за обществото.
• Психоактивни вещества и въздействието им.
• Болести, увреждащи нервите, главния и гръбначния мозък.
• Травми на черепа и гръбначния стълб, загуба на съзнание.
• Фактори, които осигуряват пълноценна работа на мозъка и предпазват от умствена
преумора: спортни занимания и екскурзии сред природата; спазване на дневен
режим с осигуряване на време за любими занимания; активна почивка чрез редуване
на умствен труд и физическа активност.

