
 
 
 



 Методологично  
ръководство 

 
 
 
 
 
 



1 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ 

 
страница 

 

Партньори и редакционна бележка  

ВЪВЕДЕНИЕ  

Методологично ръководство  

За проекта  

ГЛАВА 1 - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

12 навика за успех  

1. Доверие  

2. Организация и ред  

3. Решаване на проблеми  

4. Щедрост  

5. Страст  

6. Честност  

7. Справедливост  

8. Уважение  

9. Почтеност  

10. Самоконтрол  

11. Търпение  

12. Емпатия  

ГЛАВА 2 - 
Допълнителни дейности 
 - онлайн версия 

 

ГЛАВА 3 - ТЕРМИНОЛОГИЯ 
- онлайн версия 

 

РЕФЕРЕНЦИИ - онлайн версия  

 
Подкрепата на Европейската комисия за издаването на тази публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, за което отговорност носи единствено консорциумът по 
проекта "12 навика за успех", и по никакъв начин не може да се счита, че отразява 
възгледите на Европейския съюз. 



2 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 

По ръководството работиха: 
 
 
 

Ана Араухо (Ana ARAÚJO) Maria Irene TIAGO 
Анелия Нанкова Марко БЕНТО 
Benjamim SOUSA Наталия ШАЛАМАНОВА 
Claudia CORSELLI Noel ROWLAND 
Ирина Ралука Кьобаню Петя МИНЧЕВА 
José Alberto LENCASTRE Roxana Raluca IAROVOI 
Luzia VELUDO Roberta CIRRINCIONE 

 Verzhiniya TRAYKOVA 
 
 

РЕДАКЦИОННА БЕЛЕЖКА 
Тази публикация е изготвена в рамките на проекта "12 навика за успех", 

стратегическо партньорство по програма "Еразъм+". 

Тази публикация е резултат от съвместна работа, координирана от: 
 

• Maria Irene Tiago - Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia, ПОРТУГАЛИЯ 

• Европейско училище Брюксел IV (Лакен), БЕЛГИЯ 

• IS "Duca Abruzzi - Libero Grassi", ИТАЛИЯ 

• Sdrudzenie Znam I Moga, БЪЛГАРИЯ 

• 119 Средно училище "Академик Михаил Арнаудов", БЪЛГАРИЯ 

• Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, ПОРТУГАЛИЯ 

• Make It Pedagogical, ПОРТУГАЛИЯ 

• Scoala Primara Carol I, РУМЪНИЯ 
 
 
 

ISBN 

2020 
 

Тази публикация е изготвена с помощта на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на 
консорциума на проекта "12 навика за успех" и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския 
съюз. 



3 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 



4 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Необходимостта учителите да включват техники за активно учене в 
класната стая става все по-очевидна, тъй като се разглежда 
пасивното учене. Постига се консенсус, че проблемът с лекциите 
може да се състои в това, че студентите пасивно записват 
информация, без да се замислят върху материала. 

 
В допълнение към описанията на техниките на преподаване, 
представени в литературата, няколко теории обясняват защо активното 
учене е по-добро от пасивното (DeNeve & Hep- pner, 1997). Пасивното 
учене се случва, когато учениците използват сетивата си, за да 
възприемат информация от лекция, четене или аудиовизуално задание. 
Това е начинът на учене, който най-често се среща в класните стаи. 
Предимствата на активното учене включват: Може да повиши уменията 
за критично мислене у учениците, дава възможност на учениците да 
проявяват инициатива. Въвлича учениците, като ги стимулира да говорят 
повече, включва повече мнения и идеи на учениците, по-удобно е да се 
оценява ученето на учениците и по-добре отговаря на нуждите на 
учениците с различни стилове на учене. 

 
Активното и пасивното учене имат своите предимства и недостатъци. Но 
имайте предвид, че активните ученици са по-добри от пасивните, тъй като 
те прилагат знанията си на практика. Обикновено пасивните ученици 
само получават знания, но прилагането им не може да се види. Освен 
това можем да видим желанието на активните ученици да учат повече, да 
получават повече знания, ученето е тяхно желание, докато пасивните 
ученици не проявяват никаква страст към изучаването на нещата, които 
се мислят в клас. Трето, учителите са по-склонни да предпочитат 
активните ученици, тъй като са сигурни, че активните ученици слушат 
внимателно по време на уроците. Има повече предимства да бъдеш 
активен ученик, отколкото пасивен ученик. 

 
Въпреки че ефективното преподаване бързо се превръща в синоним 
на улесняването на активните техники на учене, научната 
литература относно действителната ефективност на различните 
методи на преподаване е оскъдна. Индикация за този акцент се 
вижда в разпространението на литературата, посветена на 
активното учене. 

 
Целта на този наръчник е да опише новаторска техника в класната стая и 
да оцени нейната ефективност в сравнение с традиционните лекции. 
Иновативната техника в класната стая, наречена симулация на ролеви 
игри, съчетава характеристиките на традиционните методи за ролеви 
игри и симулации. Ще опишем също така начините, по които тази техника 
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на работа в класната стая може да се приложи към различни предмети. 
Като се има предвид необходимостта от оценка на активните техники за 
преподаване и учене, ние също така докладваме за по-строга оценка на 
ролевите симулации. 
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Методологично ръководство 

Настоящото РЪКОВОДСТВО, разработено в рамките на 
Проект "12 навика за успех" представлява колекция от материали и практики, 
техники, подходи, методи и упражнения, специално адаптирани към нуждите 
на учениците във всяка страна партньор. 

 
Всички образователни материали и подходи са разделени веднъж по 
страни партньори и след това на две части: 

 
Обща - съдържаща образователни материали, валидни за четирите възрастови 
групи: 6-10 години, 10-14 години, 14-16 години и 16-19 години). 

 
Специфични за групата - съдържат набори от образователни 
материали, свързани със спецификата на всяка група. 

 
Той ще включва полезни подходи и добри практики, използвани от 
педагозите при работата им с учениците в сферата на приобщаващото 
образование. 

 
Всички описания и елементи бяха събрани от водещия партньор - Мария 
Ирене Тиаго от Escola Básica Gonçalo Mendes da Maia, ПОРТУГАЛИЯ - 
в изчерпателно ръководство с три отделни глави: Общи, 
Специфични/Допълнителни дейности и РЕЧНИК. 
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За проекта 
Проектът "12 НАВИКА ЗА УСПЕХ" обединява усилията на осем 
организации (шест училища и двама доставчици на обучение) от пет 
европейски държави - Белгия (BE), България (BG), Италия (IT), 
Португалия (PT) и Румъния (RO) - в опит да създадат уникален и 
иновативен образователен инструмент, който да подпомага учителите в 
ежедневната им работа, а учениците да бъдат ангажирани с 
постиженията, развитието и успеха си. 

Идеята за проекта "12 НАВИКА ЗА УСПЕХ" се породи от 
предизвикателствата, с които се сблъскват училищата и учителите в 
нашето партньорство, за да подобрят своите образователни материали и 
подходи за навици и да ангажират учениците си за изграждане на навици 
и личностно израстване, т.е. за да успеят като ученици през целия живот 
и като граждани в променящото се общество. 

Общата цел на 12-те НАВИКА ЗА УСПЕХ е да се повиши капацитетът на 
учителите за подобряване на мотивацията на учениците, потребностите им от 
навици и по-добро разбиране на техните силни страни, а за двете страни - 
продължаване на личното и професионалното им развитие в образованието или  
в личния живот. 

Дейностите по проекта ще бъдат групирани в работни процеси, които 
могат да бъдат обобщени, както следва: 

1. Управление - Основни дейности: приемане на стратегически документи, 4 
партньорски срещи, разпределение на задачите, докладване, мониторинг, 
осигуряване на качеството, управление на риска, комуникация с 
Националната агенция и вътрешна оценка. 

2. Разработване на "Методическо ръководство" за 12 НАВИКА ЗА УСПЕХ и 
"Студентска книжка с дейности", която ще насърчи широки междусекторни 
партньорства за разработване на допълнителни иновации в подкрепа на 
практиките на преподаване и обучение. Тези ресурси ще осигурят мотивация, 
наставничество и подкрепа за изграждане на навици и ще бъдат източник на 
отворен образователен ресурс, който ще води неопитните преподаватели през 
изграждането на навици и личностното израстване на техните ученици, така че 
те да могат да преодолеят пречките, с които се сблъскват, докато придобиват 
нови знания, опит и умения. Той ще бъде преведен на всички езици на 
партньорите, както и на английски език. Пилотиране в класната стая, доклади за 
оценка, фина настройка. 
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3. Процес на оценяване - преглед и обратна връзка от страна на учителя по 
време на сесиите за обучение на LTTA, доклади за оценяване и фина настройка. 

4. -Разпространение - Основни дейности, които трябва да бъдат извършени: 
онлайн платформа на проекта, изготвяне и разпространение на новини, 
представяне на презентации на национално и европейско ниво. 
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събития, директни срещи със заинтересовани страни, срещи за 
популяризиране с учители в училищата партньори. 

5. Мултиплициращо събитие - представяне на резултатите от проекта пред 
организации и структури на ЕС. 

 
12-те НАВИКА ЗА УСПЕХ са създадени с оглед на три цели: 

 
Продукт 1: 

 
12 НАВИЦИ ЗА УСПЕХ Методическо ръководство за учители и 

обучители. Този продукт ще направи преглед на настоящите методики в 
страните партньори, използвани от преподаватели и обучители, на 6 езика 
(EN, PT, BG, IT, FR, RO). 

Продукт 2 
 

Интегрирана книга за дейности за ученици с основни инструменти,  кратки 
обяснения на навиците; речник на термините; тренировъчни сесии за различни 
дейности; "торба с трикове" и полезни съвети и предложения за учениците 6 езика 
(EN, PT, BG, IT, FR, RO). 

Продукт 3 
 

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА-12 НАВИКА ЗА УСПЕХ:Освен че е 
информативна, онлайн платформата-12 НАВИКА Методическо ръководство 
(IO1) и Интегрираната книга с дейности за учениците (IO2) ще имат и 
хартиен вариант на английски, португалски, италиански, френски, румънски 
и български език. 

В тази книга ще намерите практически дейности, основани главно на 
методите на учене чрез преживяване, които да използвате като инструменти 
за работа с учениците. Начин на мислене и личностни умения, да им покаже 
как да си сътрудничат и да работят в екип, да придобият увереност в себе 
си, да изразяват емоции и да имат достъп до творческите си ресурси. 

80 учители (по 20 от всяка страна), участващи в интелектуалните резултати 
120 ученици (по 20 от всяка страна), участващи в книгата за дейността на 
учениците 30 учители (по 5 от всеки партньор) Обучение на  учители по LLTP 

 
150 учители, 3000 ученици, 35 заинтересовани страни, достигнати чрез 
дейности за разпространение на информация Основните качествени 
резултати и въздействие, които очакваме да постигнем, са свързани с: 

- подобряване на успеха в обучението и на преподавателската компетентност. 
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- подобряване на капацитета на учителите за оценка на уменията от 
първоначалното и продължаващото обучение и засилване на рефлексията върху 
практиката. 

- подобряване на мотивацията за учене, ангажираността и навиците на 
нашите ученици в рамките на проекта. 

- подобряване на качеството на образованието на местно ниво, което ще 
доведе и до по-образовани ученици. 

- подобряване на компетенциите за международно сътрудничество на 
учителите и персонала на партньорската организация. 

- подобрено качество на капацитета за научни изследвания и разработване 
на иновации на училищата и партньорите, които не са училища. 

 
 

Основната ни цел в проекта "12 НАВИЦИ ЗА УСПЕХ" е свързана с идеята 
да помогнем на учителите в нашите страни и в цяла Европа да осигурят 
на учениците си подходящи условия за постигане на устойчиви учебни 
резултати, които да доведат до успешния им преход. 
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Доверие 
 

Възрастова група 6-10 
 
 

Навик - Увереност Използване на стратегии и добри практики за 
постигане на успех в училище и в живота. 

Дейност/игра • МОЗЪЧНА АТАКА В ЦЕЛИЯ КЛАС 

Възраст / година на 
обучение 

6 - 10 години 

Продължителност 45 - 60 мин. 

Ресурси и 
материали 

бяла дъска, химикалки и маркери, мисловни карти 

Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

ЗАГЛАВИЕ НА УРОКА "МОЗЪЧНА АТАКА В ЦЕЛИЯ 
КЛАС" : 
- Пред класа прочетете описанието на думите, 
свързани с този навик. 
- Дейност за мозъчна атака в целия клас. 
Учениците се приканват да дефинират понятието 
"увереност" и всички техни думи/отговори се записват 
на бялата дъска от учителя. 
- Дискусия в клас и окончателен избор на общи 

дефиниции. 
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Доверие 
 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 
10- 14 

 

Навик - Увереност Описание и значение в училище: Самоувереност 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: Смущаващите 
букви 

Възраст / година на 
обучение 

10 - 14 години 

Продължителност 45 минути 

Ресурси и мате- 
риали 

 
Материали за раздаване, маркери, дъска 
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Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

1. Привличане на вниманието на учениците 
Учителят разказва на учениците, че предишната 
вечер е прочел история, която ги е очаровала. 
Историята се нарича "Тревожните писма" и че 
той/тя би искал/а да я преоткрие заедно с тях. 
2. Посланието на текста Учителят приканва 
учениците към верижно четене. Ученикът, който 
започва, кани друг да продължи и процедурата 
се повтаря до края на текста. За да провери 
дали учениците са разбрали текста, учителят 
предлага играта "пътуващият въпрос". 

Всеки ученик написва два въпроса въз основа на 
текста. Когато учителят ги помоли, учениците  се 
движат из класа и оставят листовката с въпросите на 
бюрото на съученик. Те разгръщат листовките и 
прочитат въпросите мълчаливо. Написват отговорите 
си на същото листче, след което прочитат на глас 
въпросите, които са получили, и отговорите, които са 
дали. 

3. Темата на текста: тревога, предизвикана от 
нещо лошо, което може да ви се случи. 

Да се изправим срещу страховете си! 

Учителят моли учениците да му помогнат да намери 
отговор на няколко въпроса, които са привлекли 
вниманието му. 

Защо Зени се страхува? Какъв съвет й дава баба? 
Какво чувства детето по отношение на домашното, 
което трябва да напише? Заключението е, че Зени 
изпитва тревога и я нарича страх. 



17 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 Учителят моли всеки ученик да напише съвет, който да 
помогне на Зени да преодолее страха си. Учениците 
представят пред класа своите съвети. 
Всяко дете получава листче, на което трябва да 
напише (за 2 минути) едно нещо, от което се страхува, 
или събитие, което го е накарало да се страхува. 
Когато двете минути свършат, учениците залепват 
бележките си на дъската, след което всяко дете взема 
произволно една бележка (различна от тази, която е 
написало), прочита я и измисля решение. Сту- дентите 
прочитат на глас изреченията върху бележките и 
решенията, които са измислили. 
Пример: 
Ситуация: Страхувам се да направя устна презентация 
пред класа, защото смятам, че ще се направя на  
глупак и съучениците ми ще ми се смеят. 
Съвети: 
Трябва да прочетете домашното на глас пред 
огледалото, за да чуете гласа си и да се видите! 

1. Самоувереност 

Юмруците на доверието 
Тази дейност може да се извърши по два начина: в 
групи или индивидуално. 

a) Всеки ученик получава лист хартия с 
изображение на длан. Това е дланта на Зени. 
Учениците ще напишат върху тази длан пет 
качества, които притежава Зени (2 мин.). 
Учениците ще изрежат дланта. Ще четат едно 
след друго качествата и ще сгъват по един 
пръст, така че да се получи "Юмрукът на 
увереността". 

b) Т разделя класа на 5 групи и дава на всяка група 
лист хартия с картинка на палма. Това е дланта 
на Зени. Членовете на групата ще работят 
заедно, за да напишат едно качество, което 
притежава Зени. (2 мин.). Отговорите ще бъдат 
представени пред класа и след това всеки 
представител на всеки отбор ще бъде поканен 
пред класа. 

Учителят държи дланта си отворена, както е показано 
на картинката. Учителят моли учениците на чиновете 
да имитират действията му. Ръководителят на всяка 
група назовава качеството, което неговият/нейният 
екип е решил да избере. Учителят огъва всеки пръст  и 
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 накрая  се  получава  "юмрукът  на   самоувереността". 
Учителят моли учениците да забележат, че 
няколко ръце бяха вдигнати, за да може Зени да си 
възвърне самочувствието.  
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 доверие. В заключение, заедно можем да върнем на 
Зени доверието в себе си. 

2. Дървото на качествата (работа по двойки) 
Учителят дава на всеки S лист хартия с картинка на 
безлистно дърво. Учителят казва на учениците: Това 
дърво сте вие. Нарисувайте по едно листо (достатъчно 
голямо, за да можете да пишете върху него) на всеки 
клон на дървото. Напишете качеството, което 
притежавате, на всяко нарисувано от вас листо (3 
мин.). 

Учениците трябва да разменят документите със  
съседа си по бюро и да прочетат безмълвно 
качествата на съседа си по бюро. След това трябва да 
нарисуват още едно листо и да напишат качество, 
което съседът им по бюро не е написал. Отново си 
разменят хартиите. По този начин всяко дете ще 
открие, че хората около него познават и оценяват 
качествата му. 

Това е Дървото на качествата Всяко дете ще го 
отнесе у дома и ще му намери място в стаята си, 
където да го вижда всеки ден. Те ще четат качествата 
си всеки път, когато почувстват, че губят 
самоувереност. Дървото ще разрасне върха си с други 
качества, които децата ще добавят веднага щом ги 
осъзнаят. 

3. Приключване на 
дейността 

Игра: Пералната машина 

Класът е разделен на 6 редици от ученици, които ще  
се изправят един срещу друг двама по двама. Така 
получаваме три групи. Учителят избира трима ученици 
от класа, които ще застанат пред всяка група. 
Учениците са помолени да изпънат ръцете си. Всяка 
група ще образува перална машина. Избраният ученик 
ще премине през "пералнята", а всеки съученик, който 
го докосне, ще назове качеството, което той/тя 
притежава. 

В края на процеса учениците ще се отърсят от липсата 
си на увереност. 
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Доверие 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА 14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - Увереност Използване на стратегии и добри практики за 
постигане на успех в училище и в живота. 

Дейност/игра • МОЗЪЧНА АТАКА В ЦЕЛИЯ КЛАС 
• ФИКСИРАНА НАГЛАСА СРЕЩУ НАГЛАСА ЗА 

РАСТЕЖ 
• УЧИТЕЛ ЗА ЕДИН ДЕН 

Възраст / година на 
обучение 

14 -16 години 
Средно училище 

Продължителност 3 урока по 60 минути всеки 

Ресурси и 
материали 

бяла дъска, химикалки и маркери, фотокопия, 
ученическа книжка, мисловни карти 

Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

ПЪРВИ УРОК "МОЗЪЧНА АТАКА В ЦЕЛИЯ КЛАС": 
- Въвеждат се проект и обекти. 
- Дейност за мозъчна атака в целия клас. Учениците се 
приканват да дефинират понятието "увереност" и 
всички техни думи/отговори се записват от учителя на 
бялата дъска. 
- Дискусия в клас и окончателен избор на общи 
дефиниции. ВТОРИ УРОК "ФИКСИРАНА НАГЛАСА 
СРЕЩУ НАГЛАСА ЗА РАСТЕЖ": 
- Раздават се фотокопия за два противоположни 
начина на мислене, свързани с различни аспекти, 
включително училищния живот. 
- Учениците се приканват да направят тихо четене и 
след това да заявят към коя типология според тях 
принадлежат. 
- Учениците се приканват да обяснят защо. 
- Дебат в клас за нагласите на възрастните и 
учителите, които влияят на нагласите на учениците. 
ТРЕТИ УРОК "УЧИТЕЛ ЗА ЕДИН ДЕН": 
- На две двойки ученици са зададени две нови теми: 
Подгответе урок за непълни уравнения от втора степен 
Подгответе урок за пълни уравнения от втора степен. 
- Всяка двойка се сформира, като се има предвид, че 
един от двамата ученици трябва да е особено 
срамежлив и несигурен. 
- Двете двойки ще трябва да предадат темите на 
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 Своите 
съученици. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Доверие 

 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 
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Навик - Увереност Описание и значение в училище: 
РОЛЕВИТЕ ИГРИ РАЗВИВАТ УВЕРЕНОСТ 
Тази дейност има за цел да развие увереност чрез 
представяне на кратка презентация пред класа. 
Истинската цел е ученикът да говори на английски 
език пред публика и да сподели пред класа 
собствения си вкус по отношение на музиката. По 
същество това е дейност, насочена към учениците, 
ролева игра, чрез която учениците стават учители за 
един ден. 
Учителят подкрепя, помага, напътства ученика. 
Граматическите грешки няма да бъдат оценявани. 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЕСЕН В КЛАСА (онлайн дейност) 

Възраст / година на 
обучение 

16-19 години 
Училище от горния курс на средното образование 

Продължителност 1 час (предварителна дейност) 
15-20 минути (дейност) 

Ресурси и 
материали 

Интернет връзка, компютър, уеб камера 
Видеоклип в YouTube, YouTube Catcher, 
текстове от А до Я 

Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

Може да бъде както индивидуално, така и 
представяне на работа по двойки. По същество това 
е ролева игра, при която учениците стават учители 
за един ден. 
Предварителна дейност като домашна работа 

• Решете върху коя песен искате да работите. 
• Напишете кратко въведение, включващо 

заглавието, името на певеца и 
националността му. Завършете 
въведението, като се съсредоточите върху 
значението на песента. 

• Посетете YouTube и потърсете видеоклип 
на песента с текст на екрана. 

• Слушайте, четете, превеждайте, пейте. 
• Съсредоточете се върху смисъла: 

Прегледайте отново текста и 
подчертайте/подчертайте/закръглете частите или 
редовете, които ви помагат да разберете смисъла на 
песента. 

 
Дейност 

• Вие сте учител за един ден. 
• Споделете/прожектирайте видеоклипа с текста 
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 на любимата си песен пред класа. 
• Преди да пуснете музикалния клип, дайте 

основна информация (заглавие, певец, 
каква е песента). 
за). 



 Методологично  
ръководство 

 

 

 • Спрете музикалния клип, прочетете на 
английски и преведете на италиански всеки 
път, когато искате класът да се съсредоточи 
върху репликите, изразяващи или предаващи 
смисъла на песента. 

Последващи действия 
Фокус на учителя върху условните изречения. 

 

Бруно Марс "Разчитай намен" 
https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk 

Ако     някога     се     окажеш     заседнал     насред     морето, 

ще прекося света, за да те намеря. 
 
 

Ако някога се изгубиш в тъмното и не можеш да 

видиш, аз ще бъда светлината, която ще те води. 

 

Откриваме           от           какво           сме           направени 

Когато сме призовани да помогнем на нашите приятели в нужда 
 

Можете да разчитате на мен 
Като 1, 2, 

3 Ще 

бъда там 

И знам, че когато имам 

нужда, мога да 

разчитам   на   теб 

Като 4, 3, 2  

Ще бъдеш 

там 

Защото това се очаква да правят приятелите 
 
 

Ако се мяташ и въртиш и 

просто не можеш да заспиш, 

Ще изпея песен до теб 

И ако някога забравиш колко много означаваш за мен, 

Всеки ден ще ти напомням 

https://www.youtube.com/watch?v=A-OxRox4Wvk
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Откриваме от какво сме направени 

Когато сме призовани да помогнем на 

нашите приятели в нужда Можете да 

разчитате на мен 

Като 1, 2, 3 

Ще бъда там 

И знам кога имам нужда от него 

Мога да разчитам на теб 

Като 4, 3, 2 Ще бъдеш там 

Защото това се очаква да правят приятелите 
 
 
Винагище имаш моето рамо, когато 

плачеш Никога няма да те пусна, 

никога няма да се сбогувам 

Знаете ли. 

Можеш да разчиташ 

на мен Като 1, 2, 3 

Ще бъда там 

И знам, че когато имам нужда, мога да 

разчитам на теб Като 4, 3, 2 

И      вие      ще      бъдете      там 

'Защото това се очаква да правят 

приятелите Ти можеш да разчиташ на 

мен, защото аз мога да разчитам на теб. 
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Организация и ред 
Възрастова група 6-10 

 

Навик - 
Организация и 
ред 

Орг анизацията е необходима за подреждане на 
задачите през деня. 

Когато задачите са подредени, има време за всичко. 

Дейност/игра Дневник на моя ден 

Възраст / година на 
обучение 

6-10 

Продължителност Един урок на два месеца. Един урок е 30 мин. 

Ресурси и мате- 
риали 

цветни моливи 
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Специфично 
описание 

 
 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

Първа стъпка (5 мин.) - Обяснение: 

1. Обяснете на учениците необходимостта от 
организиране на времето. 

2. Дайте им пример с всичко, което включва (учене, 
почивка, игри, хоби, четене на книга, разходка, време 
за семейството, време за мечти или нещо друго). 

3 Дайте им пример как сте организирали времето си. 

Втора стъпка (5 мин.) - Книга с дейности: 

1. Отворете книгата с дейности и дайте инструкции за 
работа. 

2. Учениците трябва да нарисуват копие на 
картинките в часовника и да го оцветят в 
правилния цвят. 

Важно: 

- Не е необходимо да се използват всички 
дейности. 

- Обяснете на учениците как могат да 
използват "моята идея". Това може да бъде 
грижа за домашния любимец, посещение 
при зъболекаря или нещо друго. 

- Ако някои от учениците имат проблем с 
рисуването, кажете им просто да оцветят 
правилния цвят. 

Трета стъпка (20 мин.) - Рисуване на страти: 

Четвърта стъпка - Следващият път: 
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Следващия път, когато правите упражнението, 
можете да накарате учениците да нарисуват 
часовника сами на бял лист. Трябва да им дадете 
ръководството на бялата дъска. 

Важно: 

 - Организирайте учениците да съхраняват 
своите дневни млечни продукти вджобна папка 
или можете да ги държите в класната стая. 

- Ако работите повече от година с тези 
упражнения, учениците ще се радват да видят 
промените в собствената си организация на 
деня. 
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Организация и ред 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА10- 14 

 

Навик- 
Организация и 
ред 

Организацията е система от дейности за постигане на 
определена цел. Тази цел е заповед. Дейностите са 
свързани със създаването, определянето и спазването 
на правилата. Учениците ще знаят как да създават 
правила, когато това е необходимо, и да следват 
да контролират хаоса в живота си. 

Дейност/игра Наименование на 
дейността/играта: 
ПРАВИЛАТА НА НАШИЯ 
КЛАС 

Възраст / година на 
обучение 

10 - 14-годишни 

Продължителност 15 - 45 мин. 

Ресурси и мат- 
риали 

химикалка, ножица, лепило и голямо парче картон 

Специфично 
описание 

 
план на 

урока стъпка по 
стъпка 

Разпределете учениците по 4 в група. Дайте на всяка 
група по един лист от тетрадка и химикал. Обяснете 
правилата: Всяка група трябва да напише поне четири 
правила, които да спазва в училище, за да бъде 
учтива и да се чувства по-добре. Препоръчайте им да 
бъдат положителни, а не отрицателни (Пример: 
положително: "Бъди добър! "; отрицателно: "Не бъди 
лош! "). Те трябва да изрежат правилата върху 
черната линия. Кажете им, че един от тях трябва да 
прочете написаните правила на групата, но те трябва 
да изберат кой ще направи това сам, без вашата 
помощ. Дайте им 8 - 10 минути време за работа. 
Докато те правят това, вие поставете голямо парче 
картон и залепете отгоре му приложението: "Правила 
на нашия клас". Когато учениците са готови и ги 
прочетат, вземете правилата и ги залепете на 
голямото парче картон. Сега вече имате своите общи 
правила! 
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Организация и ред 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА 14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - 
Организация и 
ред 

Описание и значение в училище: 
Организация и ред - 
Научете се да планирате и управлявате ежедневно и 
да проектирате. 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
Планирайте деня си 

Възраст / година на 
обучение 

14-16 години 

Продължителност 25 мин. 

Ресурси и мате- 
риали 

Работен лист и химикал 

Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

1. Всеки ученик получава работен лист. 
2. Индивидуално започва да попълва плана за 
седмицата, има 10 минути за работа (ще може да 
добавя корекции към списъка си след тях). 
3. Учениците имат 5 минути, за да споделят. 
4. До края на седмицата учителят ще каже на 
учениците колко добре са изпълнили плана си и 
дали той е ефективен за тях или не. 
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Организация и ред 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА 16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - 
Организация и 
ред 

Описание и значение в училище: 
Организацията е важна за всеки в три аспекта: 
1. Да си поставяте цели и да изпълнявате 
задачите си в училище навреме. 
2. Да съставяте график и да организирате времето си. 
3. Да имате време за неща, които ви радват 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
Реалистичен дневник 

Възраст / година на 
обучение 

16 - 19 

Продължителност Един урок 
От една седмица до една година 

Ресурси и мате- 
риали 

Тетрадка или годишен планшет 
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Специфично 
описание 

 
 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

ПЪРВА СТЕПЕН: 
Какво трябва да знае всеки ученик? - 5 до 10 
мин Значението на организацията на 
времето за: 
1. Да си поставяте цели и да изпълнявате 
задачите си в училище навреме. 
2. Да съставяте график и да организирате времето си. 
3. Да имате време за неща, които ви доставят 

удоволствие. 
Добрата организация ще ви помогне да подобрите 
целите си - можете да не бързате и ще успеете да 
изпълните задачите си в училище. 
Добрата организация ще намали стреса - 
организираността ви помага да се превърнете в 
собственик на времето, което отделяте за уроците и 
другите дейности в училище, и всички ваши задачи ще 
бъдат изпълнени навреме. 
Добрата организация ви помага да се чувствате 
добре, а по-доброто управление на времето  ви 
помага да се чувствате уверени в това, което можете 
да свършите през деня - в училище и в живота. 

 
ВТОРА СТЕПЕН: 
Защо е важен речникът? - 15 мин. 
Моля, опитайте се да определите тези термини и 
след това ги обсъдете с партньора си или в малки 
групи: 
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 1. Ежедневен планер 
2. Цели 
3. Спешно 
4. Приоритети 
5. Крайни срокове 

 
ТРЕТА СТЪПКА: 
ПРОЦЕСЪТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА - 5 мин 
Най-добрият начин да организирате времето си е да 
подредите деня си и да използвате дневен планшет. 
Като използвате различни цветове, за да подредите 
мястото за учене, да напишете графика за домашните 
и да планирате почивките, той ви помага да избегнете 
разсейването и да откриете какво работи най-добре за 
вас! 

 
По време на урока/следващата седмица/година 
направете списък и подредете приоритетите: 
1. Решете кое е най-важното за деня. 
2. Начертайте плановете си 
3. Включете забавни неща през деня - за да избегнете 

стреса. 
4. Следете за минали/текущи крайни срокове. 

 
ЧЕТВЪРТА СТЪПКА: 
Нарисувайте на дъската снимка на страницата за 
първия ден от дневника и дайте примери - 15 мин. 
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Решаване на 
проблеми 

 
 
 

Възрастова група 
6-10 

 

Навик - 
Решителност 

Описание и значение в училище: 

Дейност/игра Един проблем, много решения! 

Възраст / година на 
обучение 

Ученици от началното училище: Ученици от 3-ти и 4-ти клас 

Продължителност 50 минути 

Ресурси и мате- 
риали 

Помагала, тиксо, кукли (по избор) 

Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

1. Определяне на правилата на дейността 
(учител - ученици, 2 мин.) 
Тъй като темата на урока може да се окаже 
заплашителна и чувствителна за учениците, важно е да 
се определят правилата на дейността: Говорим само за 
себе си, като използваме съобщения, които са 
насочени към нас: Чувствам се, вярвамһттр://.... 
Вслушваме се с уважение в мненията на съучениците 
си и се опитваме да си представим какво би се  
случило, ако бяхме на тяхно място, за да разберем още 
по-добре тяхната гледна точка. Редуваме се да 
говорим, даваме възможност на всички участници да  
се изкажат. Говорим за ситуации, а не за хора. 
Постоянно ще се питам: "Какво научавам в момента?" 
Насърчаваме учениците да определят правилата на 
дейността. 

2. Привличане и насочване на вниманието на 
учениците (дейност учител - ученици, минути, 
ледоразбивач) Учителят предлага игра: "Най-малък брой 
крака на пода". 
Класът се разделя на три групи с еднакъв брой ученици. 
Всяка група трябва да намери начин, чрез който 
членовете ѝ да успеят да вдигнат краката си така, че да 
имат най-малък брой крака на пода. Печели отборът, 
който има най-малък брой крака на пода. 
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3. Обявяване на темата и целите на дейността (учител 
- ученици, изложение, 3 мин.) 
Учителят започва дискусия за проблемите, които са 
възникнали при тази игра: Определихте ли предишното 
предизвикателство като проблем? Какви са 
доказателствата, които ви казват 
има проблем? 
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По време на заниманието, озаглавено "Един проблем, 
много решения!", ще се научим как да идентифицираме 
проблем, с който се сблъскваме у дома или в училище, 
да го анализираме от различни гледни точки, за да 
стигнем до най-доброто решение. 
4. Идентифициране на проблеми (индивидуална 

работа, 10 мин.) 

Като се започне от общото определение на проблема 
като ситуация, която трябва да разрешим, или нещо, 
което трябва да бъде променено, 
несъответствие/несъответствие между това, което 
искаме, и това, което е в действителност, всеки 
ученик се приканва да попълни нагледно в листовка 1 
проблема, с който се е сблъскал през последната 
седмица и на който иска да намери решение. 
Учителят предлага на учениците няколко примера: 

• Искате да поиграете на топка със съученик през 
ваканцията, а той ви казва, че не иска да играе с 
вас, защото не ви познава добре. 

• Анна е тъжна, защото прекарва твърде много 
време сама. Тя би искала да си намери приятели, 
но не знае какво да направи. 

• Виктор е по-нисък от другите деца в класа си. 
Съучениците му му се подиграват всеки път, 
когато го срещнат, и казват: "Джуджето е дошло 
на училище!". Той би искал да бъде посрещан 
приятелски и с уважение. 
Проблемът може да бъде идентифициран, когато 
се появи конфликт между двама или повече души, 
които проявяват нагласи и различни желания към 
едно и също нещо. Понякога проблемът се 
проявява като нежелано поведение, като 
например: физическа агресия (удари, бутане, 
щипане, бой, хвърляне и унищожаване на лични 
предмети, обездвижване, неподходящи 
докосвания и т.н.), коментари и б 
обиден език/ шеги, отнасящи се до външния вид на 
човека (дразнене), клюки, викове, упреци, мъмрене, 
обиди, разпространяване на слухове, лъжи, 
прякори, сплашване, заплахи, повишен тон, отказ 
на помощ, отхвърляне в групата, подигравки с 
безпомощните и несръчните и т.н. Забелязваме, че 
това, което е проблемно поведение за едни (за 
детето жертва), не би могло да бъде проблем за 
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други (агресора)! Следователно от 
значение е гледната точка, от която 
гледаме на проблемната ситуация. Също 
така трябва да подчертаем идеята, че 
проблемът не се крие в човека, а в 
неуважителното и недружелюбно 
поведението на този човек. 

5. Изправяне пред проблемите и 
тяхното решаване (групова дейност, 
25 мин.) 
Залепете тиксо на пода, за да разделите 
стаята на две части. Учениците правят две 
групи, като броят последователно от една 
напред. Четните числа ще направят един 
отбор, а нечетните - друг отбор. 
Облачетата, на които учениците са написали 
задачите си, се превръщат в хартиени топки. 
Всеки отбор ще хвърля задачите си напред-
назад в игрището на другия отбор. След една 
минута Т казва "Стоп!", учениците спират и всеки 
отбор преброява проб- лемите във всеки двор. 
Учениците спират и преброяват проб- лемите в 
съда. Печели отборът, който е събрал най-малко 
облаци от проблеми. Те първи ще изберат 
проблем, който впоследствие ще решат в 
сътрудничество. Т представя на учениците 
техниката за решаване на проблеми ABCDE 
(приложение 1 или приложение 2): 

 
A. Анализ на проблема (Какъв е проблемът? 
Какво трябва да променя? Как/кога се появява? 
Кой е засегнат/засегната?) 

 
B. Мозъчна атака на възможните решения 
на проблема (записваме възможните решения по 
творчески и оптимистичен начин, като изхождаме 
от убеждението,  че всеки проблем има поне едно 
решение, ако не и няколко!) 

 
C. Последици от прилагането на решенията 
на практика (Какви са последиците, резултатите, 
положителните/отрицателните или кра          

 
D. Вземане на решение (Избрах най-доброто 
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решение, като взех предвид последиците, които 
предварително съм определил, или наличните 
ресурси, пречките, затрудненията и т.н.) 

 
E. Оценка на ефективността на избраното 

решение 
(Как се чувствам? Какво се е променило? Какво 
научих?) 

Учениците от двата отбора представят пред 
класа начина, по който са решили избрания 
проблем, като използват  техниката  ABCDE.  
Те  могат  да използват кукли, за да 
илюстрират чрез ролева игра проблема и 
решенията. 
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 6. Закриване на дейността (фронтална дейност, 5 
минути): учениците дават обратна връзка за това какво са 
научили и как са се чувствали по време на дейността, 
като попълват таблицата. 

 
Оценка на дейността 
Отбележете мнението си с Х. 

 
Сега мога да 

Много добре 
 

 

Добре 
 

 

С трудности 
 

 
Определяне на 
проблема 

   

Помислете за проб- 
лем 

   

Планиране на 
решение 

   

Въвеждане на плана 
в действие 
ция 

   

Размишлявайте 
върху това, което е 
е направено 
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Решаване на 
проблеми 

 
 
 
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 
10- 14 

 

Навик - 
Решителност 

Решаването на проблеми е методика на 
преподаване, която осигурява мобилизиране на 
знанията за намиране на решение на даден проблем. 
В този процес ученикът се научава да планира 
стратегии, да разсъждава и да проверява дали 
стратегията му е валидна, което спомага за 
усвояването на значими знания. 

Дейност/игра Кухнята ми е разхвърляна! 

Възраст / година на 
обучение 

10-14 години / младши гимназиален клас 

Продължителност 15 минути (планиране) + 1 час (изпълнение на плана) 

Ресурси и мате- 

риали 

- Лист за планиране. 
- Материали: щипки, едра сол, боб и пясък. 
- Лабораторен материал от различните методи за 
разделяне: магнетизъм, пресяване, филтриране, 
екстракция с разтворител и изпарение. 
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Специфично 
описание 

 
 
план на урока 

стъпка по 

стъпка 

Стъпка 1 - Представяне на проблема 
Джон беше сам вкъщи по време на затварянето на 
училището Кови-19. 
Тъй като му липсват експерименталните часове по 
химия, той решава да направи няколко експеримента в 
лабораторията по химия в дома си - кухнята. 
Той смесва различни материали на случаен принцип в 
един контейнер. Започна с добавяне на сол към 
няколко клипса, които имаше на бюрото си, след това 
добави малко боб и накрая отиде да вземе парче фин 
пясък от терасата си. 

Клипси + едра сол + боб + фин пясък 
И се разбърква, за да се види какво се случва. Той се 

натъкнал намного странна смес! 
Спомни си, че на майка ѝ нямаше да ѝ хареса да види 
бъркотията, която беше направил в кухнята, когато се 
прибере. И дори да изхвърлеше всичко на боклука, 
майката със сигурност щеше да забележи, че е 
похарчил клипсове, боб и сол. 
Джон започва да си представя план за разделяне на 
всички съставки на сместа и в крайна сметка да може 
да ги постави на правилното място, без майка му да 
забележи нищо. 
Как мислите, че го е получил Джон? 

Стъпка 2 - Насоки за решаване на проблема 
Постъпвайте като Джон, съставете план, следвайки 
следните стъпки: 
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 1. Определяне на проблема 
- напишете списък на това, което знаете за проблема,  
и определете знанията, които ще са ви необходими, за 
да го разберете (и дори да го решите); 
- След като съставите списък на това, което знаете, 
определете какво все още не знаете за проблема. 
2. Помислете за проблема 
- размишлявайте върху основната ситуация; 
- събира подходяща информация за знанията, които 
са необходими за решаването на проблема. 
3. Планиране на решение 
- да разгледате възможните начини за вземане на 

решение; 
- да изберете най-добрата стратегия. 
4. Прилагане на плана в действие 
- бъдете търпеливи - проблемът не винаги се решава 

бързо. 
- бъдете упорити - ако планът не проработи веднага, 
не се отказвайте и опитайте друга стратегия. 
5. Обмисляне на направеното 
- След като намерите решение, трябва да зададете 
следните въпроси: 
. има ли смисъл от решението? 
. отговорих ли на всички въпроси? 
. какво научих от този процес? 
. можех ли да реша проблема по друг начин? 
Предложение за резолюция 
1. Дефиниране на проблема - Разделете компонентите 
на сместа. Намерете отговор на следните въпроси: 
какво е смес? 
Какви видове смеси 
съществуват? Какви  са 
методите за разделяне? 

 
2. Помислете за проблема - Съберете информация за 
смесите, видовете смеси (хетерогенни, хомогенни и 
колоидни) и методите за разделяне на различните 
компоненти на една смес. 

 
3. Планиране на решение - Определете най-добрата 
стратегия и план (вж. приложения лист). 

 
4. Привеждане на плана в действие - След като вече 
знаете как ще съставите плана си и от какви 
материали   се   нуждаете,   приложете   плана   си     в 
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 действие и започнете да отделяте компонентите на 
смесване. 
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5. Обмислете направеното - оценете резултата, 
проверете дали всички компоненти са отделени един 
от друг и помислете дали бихте могли да решите 
проблема, като използвате друга последователност на 
процесите за отделяне на компонентите на сместа. 
6. Попълнете таблицата, за да оцените дейността 

 
Оценка на дейността 
Отбележете мнението си с Х. 

 
 
 

Сега мога да 

Много 
добре 

 

 

Доб 
ре 

 

 

С трудности 
 

 
 

Определяне на проблема    
Помислете за проблема    
Планирайте решение    
Прилагане на плана в 
действие 

   

Обмисляне на извършеното    
Приложение 1 
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Решаване на 
проблеми 

 
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА 14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - 
Решителност 

Описание и значение на училищно ниво: 
Една от основните трудности, с които се сблъскват 
учениците от нашата група училища, е намирането на 
подходящи стратегии за решаване на проблемите, с 
които се сблъскват. В анкетата, проведена в началото 
на този проект, учениците и учителите се съгласиха, че 
решаването на проблеми е един от 6-те най-важни 
навика за постигане на успех. 
Тази дейност има за цел да ви помогне да развиете 
този навик и да разберете значението на следните 
термини: навик, решение, цел,решителност, действие и 
решение. 
Речникът на Webster's определя решаването като: 
установяване на цел; юридическо или официално 
решение; направена ре- зултация или решимост да се 
продължи с дадено действие; твърдост на целта или 
намерението; решимост да се намери решение;  
твърда решимост да се направи нещо; силна  
решимост да се успее в нещо; характеристиката да си 
решителен според vocabulary.com. 
Решаването на проблеми е методика на преподаване, 
която осигурява мобилизиране на знанията за 
намиране на решение на даден проблем. В този  
процес ученикът се научава да планира стратегии, да 
разсъждава и да проверява дали стратегията му е 
валидна, което насърчава значително 
обучение. 

Дейност / игра Оуч! Боли толкова много! 

Възраст / Година на 
обучение- 
в 

13-16 години 

Продължителност 15 минути (планиране) + 1 час (изпълнение на плана) 
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Ресурси и мате- 
риали 

- Лист за резолюция. 
- Разтвори: лимонов сок, оцет, дестилирана вода, 
солена вода, сода за хляб (бакпулвер), разтворена във 
вода. 
- Лабораторни консумативи: часовникови стъкла и 

универсален индикатор 
хартия. 

Описание Стъпка 1 - Представяне на проблема 
Мария се разхожда в градината на баба си. Беше 
прекрасен пролетен ден; слънцето грееше, а цветята 
бяха красиви и пъстри. Мария харесала цветята на 
баба си и решила да откъсне няколко, за да ѝ ги 
предложи. Обаче се случило най-лошото... в едно от 
тях имало пчела и тя 
в крайна сметка го ухапа. Тя изтичала вкъщи и заедно с 
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 баба, трябваше да решат какво могат да сложат в 
ръката си, за да облекчат болката от пчелното 
ужилване. 
Как могат да решат проблема? 
Стъпка 2 - Насоки за решаване на проблема 
Постъпвайте като Мария, съставете план, който следва 
следните стъпки: 
1. Определяне на проблема 
- изследване на течността, останала от ужилването на 

пчелата. 
- да определите знанията, които ще са ви необходими 

за решаване на проблема. 
2. Помислете за проблема 

- размишлява върху проблема. 
- събира подходяща информация за знанията, 

свързани с решаването на проблема. 
3. Планиране на решение 
- да разгледате наличните решения и материали и да 

определите възможни стратегии за постигане на 
решение. 

- да изберете най-добрата стратегия. 
4. Прилагане на плана в действие 
- бъдете търпеливи - проблемът не винаги се решава от 

първия път. 
- бъдете упорити - ако планът не проработи веднага, 

не се отказвайте и опитайте друга стратегия. 
5. Обмисляне на направеното 
- след като намерите решение, трябва да зададете 
следните въпроси: 
. Има ли смисъл от решението? 
. Успяхте ли да отговорите на всички въпроси? 
. Какво научих от този процес? 
. Можехте ли да решите проблема по друг начин? 
Предложение за резолюция 
1. Определя проблема - Неутрализиране на пчелното 

ужилване (киселинно-основни реакции) 
Намира отговор на следните въпроси: каква е 
химическата природа на пчелното ужилване? 
Каква е стойността на рН на киселинни, основни и 
неутрални разтвори? 
Какъв разтвор мога да използвам, за да 
неутрализирам ужилването от пчела? ...; 

2. Мислене върху проблема - Събиране на 
информация за химическата природа на пчелното 
ужилване, стойностите на рН на киселинни,  основни 
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 и неутрални разтвори и киселинно-основните 
реакции. 

3. Планиране на решение - Определяне на най- 
добрата стратегия и план: (вж. приложението). 

4. Въвеждане на плана в действие - След като вече 
знаете как 
да направите своя план и необходимите материали. 
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 вярно, приложете плана си и започнете да 
измервате рН на разтворите, с които разполагате. 

5. Обмислете направеното - оценете резултата, 
проверете дали избраното решение наистина може 
да облекчи ефекта от ужилването от пчела или 
трябва да прибегнете до друго решение. 

6. Попълнете таблицата, за да оцените дейността. 
Оценка на дейността 
Отбележете мнението си с Х. 

 
 

Сега мога да 

Много добре 
 

 
 

Доб 
ре 

 

 

С трудности 
 

 
 

Определяне на проблема    
Помислете за проблема    
Планирайте решение    
Прилагане на плана в 
действие 

   

Размишлявайте върху 
това, което е било 
готово 

   

 
 

Решения 

 
Отрова 
от 
ужилва 
не от 
пчела 

 
Лимо 
нов 
сок 

 
Оцет 

 
Дестилир 
ан 

 
Вода 
Солна 
ва- 
тера 

Натриев 
би- 
карбонат, 
разтворе 
н в 
вода 

Приблизите 
лно  

Стойност на 
pH 

      

Химически 
ха- 

актер 
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Решаване на проблем  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА 16- 19 ГОДИНИ 



 Методологично  
ръководство 

 

 

Навик - 
Решителност 

Описание и значение на училищно ниво: 
 

Една от основните трудности, с които се сблъскват 
учениците от нашата група училища, е намирането на 
подходящи стратегии за решаване на проблемите, с 
които се сблъскват. В анкетата, проведена в началото 
на този проект, учениците и учителите се съгласиха, че 
решаването на проблеми е един от 6-те най-важни 
навика за постигане на успех. 
Проблемът съществува, когато има ситуация, която 
искате да разрешите, но решението не е лесно видимо. 
Решаването на проблема е процесът, чрез който се 
разрешава непознатата ситуация. Ситуация, която е 
проблем за един човек, може да не е проблем за някой 
друг. 
Решаването на проблеми е обект на голяма част от 
изследванията и публикациите в областта на 
математическото образование. Голяма част от тези 
търсения се основават на трудовете за решаване на 
проблеми на Джордж Поля, един от най-значимите 
математици на ХХ век. Поля посвещава голяма част от 
преподаването си на това да помогне на учениците да 
станат по-добри решавачи на проблеми. Книгата му 
"Как да го решим" е преведена на 18 езика. В тази 
книга той очертава следния процес на решаване на 
задачи в четири стъпки. 

 
A. Разбиране на проблема 

Поля предполага, че решаващият проблеми 
трябва да се запознае по-добре с проблема и да 
работи за по-ясното му разбиране, преди да 
пристъпи към намиране на решение. По-доброто 
разбиране може да дойде от препрочитане на 
изложението на проблема, рисуване на скица  
или диаграма, за да се покажат връзките и 
отношенията, преформулиране на проблема със 
собствени думи или правене на разумно 
предположение за решението, за да се 
запознаете с подробностите. 

B. Изготвяне на план 
Пътят от разбирането на проблема до 
разработването на план понякога може да е 
дълъг. Повечето интересни проблеми нямат 
очевидни решения. Опитът и практиката са най- 
добрите учители за разработване на планове4.6 
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C. Изпълнение на плана 
Планът дава обща насока. Запишете мислите си, 
за да може да проследите стъпките си. Дали 
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 ясно ли е, че всяка стъпка е извършена 
правилно? Освен това е нормално да се 
затрудним и ако това се случи, понякога е по- 
добре да отложим проблема и да се върнем към 
него по-късно. 

D. Поглед назад 
Когато е постигнат резултат, проверете го, като 
се обърнете към първоначалния проблем. В 
процеса на намиране на решение може да се 
открият други начини за разглеждане на 
проблема. Много често, след като се запознаете 
с даден проблем, може да ви хрумнат нови или 
може би по-нови подходи. Също така, докато 
решавате даден проблем, може да откриете 
други интересни въпроси или варианти, които си 
струва да бъдат проучени. 

 
Една от най-полезните стратегии за разбиране на 
проблема и получаване на идеи за решение е да се 
правят скици и диаграми. Най-вероятно сте чували 
израза "Картината струва хиляда думи". 
Целта на това занимание е да помогне на учениците да 
се запознаят с четиристепенния процес и да ги 
запознае с една от най-разпространените стратегии за 
решаване на проблеми - изготвянетона    чертеж. 
Адаптирано от: Bennet, Albert; Mathematics for Elementary Teachers: 
A Conceptual Approach; 10-то издание; McGraw-Hill Higher Education; 
2016 

Дейност/игра Изготвянето на чертеж може да реши проблема 
Възраст / година 
на обучение 

16-18 години 

Продължителност 60 минути 

Ресурси и ма- 
териали 

Табло; работен лист със задачи 
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Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

Стъпка 1 - Запознайте се с процеса на решаване на 
проблеми в четири стъпки 

 
Използвайте примера от приложението "Стратегии за 
решаване на проблеми - Начертайте диаграма", за да 
проучите четиристепенния процес за решаване на 
проблеми. 

 
Стъпка 2 - Насоки за решаване на проблема 
В зависимост от групата учителят може да помоли 
учениците да решат задача 1 сами, като посочат 
стъпките, които са направили, за да стигнат до 
решението, или да ги насочи. 
Проблем номер 1 
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За рождения ден на съпругата си г-н Джоунс планира 
вечеря в голяма стая за отдих. Ще има 22 души и за да 
ги настани, той трябва да вземе назаем маси за карти,  
с размер, който позволява да се настани по един човек 
от всяка страна. Той иска да подреди масите в 
правоъгълна форма, така че да изглеждат като една 
голяма маса. Какъв е най-малкият брой маси, които г-н 
Джоунс трябва да вземе назаем? 
Съвети за насочване, ако е необходимо 
A. Разбиране на проблема 
Масите трябва да бъдат поставени една до друга, край 
до край, така че да образуват една голяма  
правоъгълна маса. Въпрос 1: Ако две маси са 
поставени една до друга, колко души могат да седнат? 

 
 
 
 
 
 
 

B. Изготвяне на план 
Рисуването на картини на различните подредби на 
картовите табла е естествен подход за решаване на 
този проблем. Съществуват само няколко 
възможности. Масите могат да бъдат поставени в една 
дълга редица; могат да бъдат поставени една до друга 
с по две една до друга; и т.н. Въпрос 2: Колко души 
могат да седнат на пет маси, ако те са поставени една 
до друга в един ред? 
C. Изпълнение на плана 
На следващите чертежи са показани две от петте 
възможни зали с 22 места. Кръстчетата показват, че 
във всяка подредба могат да се настанят 22 души. 
Останалите подредби - 3 на 8, 4 на 7 и 5 на 6 - изискват 
съответно 24, 28 и 30 маси за карти. Въпрос 3: Какъв е 
най-малкият брой необходими маси за карти? 
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D. Поглед назад 
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Чертежите показват, че за един ред маси са 
необходими най-малко маси, тъй като всяка крайна 
маса има места за трима души, а всяка от останалите 
маси има места за двама души. При всички останали 
подредби ъгловите маси са само за двама души, а 
останалите маси са само за един човек. Следователно, 
независимо от броя на хората, един ред е подредбата, 
която използва най-малък брой маси за карти, при 
условие че стаята е достатъчно дълга. Въпрос 4: 
Какъв е най-малкият брой маси за карти, необходими  
за настаняване на 38 души? 
Отговори на въпроси 1-4 1. 6 2. 12 3. 10 4. Ще има 
По 3 души на всяка крайна маса и 32 души между тях. 
Следователно, за да се настанят 38 души, са 
необходими 2 крайни маси и 16 маси между тях. 
Стъпка 3 - Практика 
Изберете една или повече от задачите по-долу и ги 
представете на учениците си. Така те ще могат да 
изберат тази, която искат да решат. 
Проблем номер 2 се анализира чрез четиристепенния 
процес на Поля. Вижте дали учениците могат да решат 
тези задачи, преди да отговорят на части А, Б, В и Г. 
Може да им хрумнат и други стратегии и трябва да ги 
насърчите да използват тези, които желаят. Често един 
добър проблем изисква няколко стратегии. 
Проблем номер 2 
Кладенецът е с дълбочина 20 фута. Един охлюв на 
дъното се изкачва нагоре 4 фута всеки ден и се свлича 
обратно 2 фута всяка нощ. Колко дни ще са 
необходими на охлюва, за да достигне върха на 
кладенеца? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Каква е най-голямата височина, която охлювът 
достига през първите 24 часа? На какво разстояние от 
кладенеца ще се намира охлювът в края на първите 24 
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часа? 
B. Изготвяне на план Един от често избираните  
планове е да се изчисли 20/2, тъй като се оказва, че 
охлювът надминава 2 фута всеки ден. Въпреки това 10 
дни не е правилният отговор. A 
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Вторият план е да се направи чертеж и да се начертае 
дневният напредък на охлюва. Каква е най-голямата 
височина на охлюва през втория ден? 
C. Изпълнение на плана Проследете дневния ход на 
охлюва и отбелязвайте позицията му в края на всеки 
ден. В кой ден охлювът излиза от кладенеца? 
D. Поглед назад В горната част на кладенеца има 
"изненадващ край", защото охлювът не се изплъзва 
обратно на деветия ден. Измислете нова задача за 
охлюва, като промените числата така, че да има 
подобен изненадващ край в горната част на кладенеца. 
Проблем номер 3 
Петима души участват в турнир по ракетобол, в който 
всеки трябва да играе с всеки друг точно по веднъж. 
Определете общия брой на игрите, които ще се 
изиграят. 
Проблем номер 4 
Когато две парчета въже се поставят едно до друго, 
общата им дължина е 130 фута. Когато двете парчета 
се поставят едно до друго, едното е с 26 фута по-дълго 
от другото. Какви са дължините на двете парчета? 
Проблем номер 5 
В King Ele- mentary School има 560 ученици от трети и 
четвърти клас. Ако третокласниците са с 80 повече от 
четвъртокласниците, колко са третокласниците в 
училището? 
Стъпка 4 - Оценка на дейността 
Помолете учениците да отбележат мнението си с Х. 

 
 

Сега мога да Много 
добре 

Доб 
ре 

С трудности 

Определяне на 
проблема 

   

Помислете за проблема    
Планирайте решение    
Прилагане на плана в 
действие 

   

Размишлявайте върху 
това, което е 
е направено 
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Щедрост 
 

AGEGROUP6- 10 
 

Навик - Щедрост Посочете начини за действие за изграждане на 
общности, които в по-голяма степен зачитат 
правата на човека. 
Развивайте алтруистичния дух. 
Насърчаване на активното гражданство и социалното 
включване. 

Дейност/игра Цветя с послания 
Възраст/ Училищна 
година 

3-ти и 4-ти клас 

Дължина Дейност: 60 минути 
Ресурси/материали Бял хартиен 

лист Молив или 
химикал 
Оригами за 
лалета 
Цветна хартия (2 листа, единият от които трябва да е 
зелен) 

Описание/ План на 
урока 

1. Учителят рисува на дъската цвете с 5 или 
повече листенца (според дебата). Думата EL- 
DERLY е поставена в центъра. 
2. Помолете учениците да помислят за проблемите, с 
които се сблъскват възрастните хора днес. Те могат 
да споделят своя личен опит. 
3. Всеки проблем ще бъде поставен в венчелистче 
(ако е необходимо, можем да добавяме или 
премахваме венчелистчета). 
4. След като схемата е готова, поканете учениците 
да помислят върху всеки отговор и как можем да се 
противопоставим на тези трудности. 
5. Можем да започнем със споделяне на обич и думи, 
които помагат да сведем тези проблеми до минимум. 
Поискайте на белия лист конспекта на позитивно 
послание, изпълнено с обич, утеха и насърчение, за 
възрастен човек. 
6. Раздайте инструкциите за оригами и 

двуцветните листове. Изработете лалето според 
указанията. 
7. Помолете ги да напишат произведеното послание 
върху стъблото на лалето. 
8. Всеки ученик ще предаде своето лале на възрастен 
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 човек. 
син, независимо дали е член на семейството или не. 
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Щедрост 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА10- 14 

 

Навик - Щедрост Описание и значение в училище: 

Дейност/игра "Щедра постъпка" 
Възраст / година на 
обучение 

10 - 14 години 

Продължителност 50 минути 
Ресурси и мате- 
риали 

Откъс от "Куоре" на Едмондо де Амичис, дъска, 
информационни материали, цветни моливи, бои, четки 
за рисуване, па- 
на 
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Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

1. Привличане на вниманието на учениците 
- Какво е човек? 
- Вярвате ли, че всички хора са еднакви? 
- Какво ги прави различни? 
- Избройте няколко физически характеристики, 

които хората могат да имат. 
- Избройте няколко характеристики, които се 

отнасят до начина, по който хората мислят и се 
държат. 

2. Представяне на темата на урока 
Учителят съобщава на учениците, че ще прочетат 
текст, в който ще открият деца с различни морални 
характеристики. 
Учениците ще прочетат мълчаливо текста на 
Едмондо де Амичис "Щедра постъпка" и ще 
подчертаят непознатите думи. 
Новата лексика ще бъде обсъждана в клас; 
учениците ще записват обясненията в своя 
лексикален органайзер, след което ще използват 
новопридобитата лексика в собствен контекст. 
3. Четене с разбиране 
Игра: "Топката с въпроси" 
Учителят кани учениците да се включат в игра, след 
като са прочели текста. Всеки ученик ще напише 
въпрос въз основа на текста; на лист хартия, който 
учителят е поставил на чиновете им. След това те 
ще превърнат листа в хартиена топка. Извикайте 
името на един от съучениците си. Хвърлете топката 
към него. Той/тя ще я разгъне, ще прочете въпроса 
и ще отговори на него устно. 
Учителят приканва учениците да разкажат за 
героите в текста. Какво мислите за поведението на 
момчетата? Какво бихте направили, ако бяхте на 
тяхно място? 
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 "Моето мнение" Учителят моли учениците да 
изразят мнението си за героите на текста, като 
попълнят двете колони на таблицата и решат кои  
са положителните и кои отрицателните герои на 
текста. Учениците прочитат отговорите си пред 
класа. 
Учителят моли учениците да се групират в два 
противоположни ъгъла на класната стая според 
отношението си към действията на Кръстю (за или 
против), а тези, които не заемат никаква страна, 
остават да седят на чиновете си. Всяка група ще се 
опита с аргументи да убеди нерешителните  
ученици да се присъединят към нея. Групата, която 
е убедила най-голям брой ученици, е победител. 
Учителят моли учениците да разкажат постъпка, 
подобна на тази на Гароне, ако са преживели 
подобен опит. 
4. Повишаване на осведомеността на учениците 
за моралните ценности Учителят моли учениците 
да определят физическите и моралните 
характеристики на Кръстю, а след това и на Гар- рон 
в текста. Учениците трябва да определят моралната 
ценност, която Гароне доказва чрез своята жертва. 
A. Учителят моли учениците да направят 

упражнение за съпоставяне, като използват 
червения цвят за отрицателни морални 
характеристики и зеления за положителни 
морални характеристики. 

Довери 
е 
Уважен 
ие 

Курагеннегативнимор 
ални характеристикиСтрах 

Страхливостположит 
елниморални характеристикиНепринуденост 
Искреност 

B. Учителят моли учениците да нарисуват Гароне, 
като изхождат от отношението на този герой към 
останалите. Учениците нарисуват портрета на 
Гароне в тетрадките си за дейности. 

C. Трябва ли да споделям или не? 
Започнете тази игра, като кажете името си и какво 
обичате да споделяте или не с други хора. Например: 
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 "Ан споделя храната си с другите". 
След това детето ще каже името си и това, което 
не му харесва да споделя с останалите. Например: 
"Тудор не споделя любимото си одеяло". 
Кажете 2-3 неща и сменете ролите. Целта е да 
помогнете на детето да разбере, че е нормално да 
не споделя всичките си неща с останалите, и 
същевременно да открие какво му харесва. 
споделяне. 
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 D. Заредете подаръците си с любов 
Никога не сте зареждали подаръците си с Любов? 
Позволете ми да ви покажа как се прави това: 
Първата стъпка е да изберете подарък, било то и 
символичен, и да го държите до сърцето си, за да 
може то да слуша вашата песен. 
Втората стъпка е да я обсипете с любов. 
Третият начин е да вземете едно добро пожелание 
от ухото си и да го сложите в подаръка. 
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Щедрост 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - Щедрост Описание и значение в училище: 
Стимулиране на духа на щедрост. 
Помислете за предимствата на щедростта. 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: "Щедра планета" 
Напишете набор от определения за "Да бъдеш 
щедър", за 
значението на това да бъдем щедри. 

Възраст / година на 
обучение 

Всички възрасти 

Продължителност 30 минути - в малки групи 
30 минути - за целия клас 

Ресурси и мате- 
риали 

Листове 
за 
рисуване 
Bookmarks 
Бои 
Цветни моливи 
Други... 
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Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

1. Прочетете следната ситуация: 
"Нова планета е открита с лица, които не знаят какво 
е да бъдеш щедър. Вашата група беше избрана да 
разработи декларация за нагласите и действията, 
които показват колко щедър е човекът." 
2. Дайте инструкции на участниците, 
разделени на малки групи от по 4 души. 
учениците да направят следното: 
A. Дайте име на тази нова планета. 
B. Изберете десет благородни действия, с които 
цялата група е съгласна, и ги напишете на лист, 
дъска или карта. 
3. Всяка група представя своя списък пред класа. По 
време на това 
"основен списък", който включва всички щедри 
действия, които групите 
споменаване, комбиниране на подобни действия. 
4. Когато всички групи са представили списъците 
си, разгледайте основния списък: 
A. Има ли действия, които се открояват? Могат 
ли да се комбинират? 
B. Има ли акт, който се появява само в списък? Трябва 

да бъде в 
включени или изтрити? 

 5. Обсъдете тези въпроси: 
A. Кои от вашите представи за щедростта се 
промениха по време на тази дейност? 
B. Какъв би бил животът на тази планета, ако някои 
от тези действия бяха изключени? 
C. Има ли действия, които все още бихте искали да 
добавите към окончателния списък? 
D. Каква е ползата от подобен списък? 
6. Окончателно написване на списъка с действия за 

това как да бъдем щедри. 
7. Представяне на планетата - учениците 
представят планетата по пластичен начин 
планетата (чертеж / цифров формат). Крайният 
продукт ще 
да бъдат изложени в класната стая за изложба. 
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Щедрост 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - Щедрост Учениците живеят егоцентрично в своите проблеми, 
някои са егоисти и не могат да разберат нуждите на 
другия. 

Дейност/игра Дарителско дърво 

Възраст / година на 
обучение 

Всички възрасти 

Продължителност През цялата учебна година 

Ресурси и мат- 
риали 

Зелен и кафяв картон 
Post-its 

Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

Учителят мотивира учениците за 
необходимостта да помагат, да споделят. 
Направете мозъчна атака за това, което 
всеки смята, че може да направи. 
Учениците построяват дървото върху 
картон. 
Кутията с листчетата се поставя в класната стая на 
място, достъпно за всички ученици. 
Докато учениците размишляват и откриват какво 
могат да дадат, напишете го на листче и го поставете 
на дървото. 
Ученикът, който смята, че има нужда от това, което е 
поставено на дървото, взема листчето и отива при 
колегата си за помощ. 
Тази дейност не се извършва в рамките на един клас, а 
с течение на времето. 
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Страст 
 

AGEGROUP6- 10 
 

Навик - Страст Описание и значение в училище: 
Страстта е силна нагласа към дейност, която човек 
намира за важна, харесва (и дори обича), на която 
посвещава ежедневно време и енергия и която е в 
основата на постоянното желание да се усъвършенства. 
Наличието на специфично поведение на учителя, т.е. 
предоставяне на оптимално предизвикателство, 
фокусиране върху процеса и предлагане на 
положителна обратна връзка, засилва хармоничната 
страст на учениците, което от своя страна води до 
видимо подобрение на техните академични и училищни 
резултати. 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: Мая, малката 
мравка 

Възраст / година 
на обучение 

6 - 10 години 

Продължителност 50 минути 
Ресурси и ма- 
териали 

Помагала, класна стая, мебели, цветни моливи 
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Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

 
1. Подготовка за урока 

За да се насърчи доброто настроение сред 
децата, учениците са помолени да изградят 
верига на приятелството, като се държат за ръце 
в продължение на около минута. 

2. Привличане на вниманието на учениците 

Зарът на 
емоциите 

 

Учителят хвърля заровете, а учениците трябва да 
разпознаят и назоват емоцията от тази страна на зара и 
да изобразят това лице, за да опишат подобна ситуация, 
какво са почувствали и как са се справили с нея. 

a. Посочване на темата и целите на дейността - 
3' 
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Учителят предизвиква учениците да отгатнат отговора  
на загадка, с която въвежда урока "Мая, малката 
мравка". Учителят обяснява на учениците, че през 50-те 
минути на урока те ще се превърнат в заети мравки, за 
да докажат още веднъж, че трябва да работим, за да 
получим това, което искаме, че трябва да си вярваме и 
че заедно ще успеем. 

Загадка 
Понякога съм войник, 
който е част от армия 
Също така съм 
насекомо, което е в 
колония 

Мога да построя хълм, но не 
съм къртица Всъщност съм 
малко насекомо 
Понякога мога да бъда червен или огнен 
И мога да изградя тунели, които свързват 

("мравката") 
 

b. Основен етап на урока 

След като учениците отгатнат отговора, учителят им 
казва, че ще чуят историята на една малка мравка на 
име Мая. 

 
Мая, малката 

мравка 

Имало едно време една мравка, която не искала 
да работи. Тя се казваше Мая. Мая предпочитала да 
прекара целия ден в лежане, тичане или игра. Тя си 
намирала всевъзможни оправдания, за да пропусне 
работата. Затова трябваше да си играе сама, защото 
другите мравки винаги бяха заети с работа. 

Един ден, докато Мая си играела в гората, при 
рояка дошла фея. Тя казала на всички мравки, че ги  
кани да участват в състезание за най-добра мравка на 
света. Всяка мравка ще може да събира точки, ако 
работи, когато е време за работа, играе, когато е време 
за игра, и, разбира се, има много приятели. Малките 
мравки се захващат за работа, защото всяка от тях 
мечтае да бъде победител. Когато Мая се върна вкъщи, 
тя забеляза,  че всички  я игнорират.  Всички мравки    се 
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усмихваха, докато носеха припаси. Мая се почувствала 
изоставена. Въпреки това, преди да си легне, тя успя да 
открие причината за тяхното отношение и побърза. Така 
Мая решила, че трябва да спечели състезанието, че е 
способна да бъде 
първо. Рано сутринта нашата малка мравка се 
присъедини към своите роднини. Преди 
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Дълго време малките ѝ крачета бяха толкова уморени, 
защото не беше свикнала с тежката работа, но тя не се 
отказа, защото искаше да спечели състезанието и да 
стане най-добрата мравка в света. Най-накрая тя щеше 
да играе с другите мравки и това беше наистина 
приятно. 

В края на състезанието тя забелязва, че е 
намерила много  приятели. Всички мравки  бяха 
разтревожени, докато чакаха крайния резултат. Накрая 

феята обяви големия победител: "Тъй като тя положи 
много усилия и се усъвършенства много, с настоящото 

обявявам малката мравка Мая за победител в конкурса". 

Всички я аплодираха и Мая се почувства много 
горда от себе си. Феята я поздрави и ѝ даде следния 
съвет: "Никога не трябва да се отказваш да бъдеш 
трудолюбива и прилежна мравка. Винаги, когато се 
умориш или когато почувстваш, че губиш кураж, поеми 
дълбоко въздух и ще видиш около себе си  синя 
светлина, която ще ти даде сили да продължиш. Тази 
светлина ще бъде невидима за другите, само ВИЕ ще  
сте този, който ще я види." 

Въпроси за разбиране: 

1. Какво е правила малката мравка Мая по цял ден? 
2. Какво са правили другите мравки? 
3. Кой дойде в рояка един ден? Какво каза феята 

на всички мравки? 
4. Какво си е казала мравката Мая? Успя ли да 

докаже, че може да успее? Как? 

 
5. Постигане на целта на урока 
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Писмо В 
1. Помогнете на Мая да оцвети изображенията, 

които съдържат звука f. 

 
Писмо R 
2. Да помогнем на Мая! Изрежете и залепете! (anexa 

2) 
 

Писмо А 
3. Ние сме приятели на Мая. В имената ни има 

звук "е". Как мислите, че се казваме? 

 
Писмо V 
4. Изрежете имената на частите на тялото и ги 
залепете на правилното място! 

 
Писмо Е 
5. Напишете противоположностите на думите в 

малките торбички. 

Учениците разглобяват буквите и получават 
думата: 
СМЕЛОСТ! 

 
 
 

4. Оценка/обратна връзка в края на класа 
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Игра: Ти можеш да бъдеш отговорен ученик! 

Учениците ще направят кръг. Те ще танцуват на музика, 
като се движат около двата стола, поставени в средата 
на кръга. Когато музиката бъде спряна, учениците до 
столовете ще седнат. Те ще получат значка, в която ще 
бъде посочена отговорността им за следващата 
седмица. Например: поливане на цветята, почистване на 
дъската, прибиране на книгите и играчките, споделяне  
на раздадените материали и т.н. 
В края на седмицата останалите ученици ще дадат 
обратна връзка за тяхната дейност. Учениците ще 
използват следните изречения за всеки ученик: Ти беше 
отговорен ученик! Ти можеш да бъдеш отговорен ученик! 
Това упражнение може да се прави всяка седмица. 

 
5. Приключване на дейността: Учениците дават 

обратна връзка за това, което са научили, и за 
това как са се чувствали по време на 
дейността. 
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Страст 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА10- 14 

 

Навик - страст Описание и значение в училище:Страстта е силна 
склонност към дейност, която човек намира за важна, 
харесва (и дори обича), на която посвещава 
ежедневно време и енергия и която е в основата на 
постоянното желание да се усъвършенства. 
Наличието на специфично поведение на учителя, т.е. 
осигуряване на оптимално предизвикателство, 
фокусиране върху процеса и предлагане на 
положителна обратна връзка, стимулира 
хармоничното поведение на учениците, което от своя 
страна води до видимо подобрение на техните 
академични и училищни резултати. 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
Вземете думата и бъдете страстен учител! 

Възраст / година на 
обучение 

10 - 14 

Продължителност 50 минути 

Ресурси и мат- 
риали 

Интернет връзка, видеоклипове в you tube, 
снимки. Подход - обърната класна стая 
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Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

Основната цел на тази дейност е да се 
стимулира любопитството и страстта на 
учениците към дадена тема (която може да 
варира и да бъде адаптирана към нуждите на 
момента - нашето предложение е една 
англоговоряща страна - Австралия), да им се 
предложи предизвикателството да станат 
учители за няколко минути и да преподават на 
съучениците си "страстно" нещо, което самите 
те са искали. 
1. Подготовка за урока 

Учителят се уверява, че всички ученици са на 
чиновете си и виждат екрана, на който ще се 
прожектират видеоклиповете. Учителят се уверява, че 
цялото оборудване, необходимо за този първи етап от 
урока, е готово и работи правилно. 

2. Привличане на вниманието на учениците: 
Учителят казва на учениците, че ще открият  

една от най-удивителните части на света. 
3. Представяне на темата на урока и неговите 

цели: 
Учителят показва на учениците няколко снимки с 
емблематични образи от Австралия: Планината Улуру, 
Операта в Сидни, Големият бариерен риф, снимки с 
животни (кенгуру, прилеп, коала, тасманийски дявол, 
ему) и започва дискусия 
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 с учениците, които ще разберат какво знаят за този 
континент. Учителят моли учениците да запишат три 
неща,коитобиха искали да научат за Австралия (храна, 
животни, география, мода, музика и др.) 
4. Въвеждане на учениците в темата и насърчаване 
на тяхното любопитство 
Учителят съобщава на учениците, че ще гледат заедно 
презентация на Австралия в Power Point и ги моли да 
запишат един аспект, който ги е впечатлил най-много 
Учителят показва на учениците презентация на 
Австралия в Power Point и търси отговори на  
въпросите от теста в края на презентацията. 

 

 
т-или-258-част-от- 
-party-all-about-am 

5. Включване на учениците в индивидуални 
проучвания по тема, която ги вълнува. 

 
Учителят пита учениците, че кратките видеоклипове 
по-долу могат да бъдат много добра отправна точка 
за тяхното пътуване из Аус- тралия. 

 
Учителят моли учениците да изгледат 
видеоклиповете и да изберат един аспект, който е 
предизвикал любопитството им. 

 
Учителят моли учениците да се разходят из интернет 
за повече информация по темата и след това да 
направят цифров проект от една страница, който да 
споделят със съучениците си на екрана. Учителят 
предлага на учениците да направят и кратък 
видеоклип, като телевизионно предаване, в което те 
да бъдат водещи. 

 
Учителят моли учениците да бъдат готови да 
представят гордо своята презентация онлайн пред 
съучениците си в следващия час! 

 
Учителят приканва учениците да влязат в ролята на 
учител, който трябва да научи съучениците си на един 
аспект, свързан с Австралия, да бъдат креативни и да 
работят със страст както при избора на темата, така и 
при представянето на презентацията. 
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 https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE - Aus- 
tralia Facts, Cool, Fun facts about Down Under  

https://www.youtube.com/watch?v=hJm7kLzEmdE
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 https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ Aus- 
tralia Destination World 
https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A Austral- 
ian animals/ Animals for Kids 
https://www.youtube.com/watch?v=wbNeIn3vVKM The 
Големият бариерен риф/ Изследване на океаните 

https://www.youtube.com/watch?v=f0PvMmTAUAQ
https://www.youtube.com/watch?v=TkCq54_ho-A
https://www.youtube.com/watch?v=wbNeIn3vVKM
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Страст 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - СТРАСТ Описание и значение в училище: 
Страстта може да бъде правилният начин да бъдете 
победител. 
Така че човек, който следва страстта си, може да 
стане герой. 
Ако учениците открият силата на страстта, те ще бъдат 
по-силен пред трудностите. 

Дейност "Вземете страстта си и я реализирайте" 
Възраст / година на 
обучение 

14 - 16 години 

Продължителност 5 урока 

Ресурси и мат- 
риали 

Черна дъска, фотокопия, компютър 
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Специфично 
описание План на 
урока стъпка по 
стъпка 

 
ПЪРВИ УРОК 

 
 
 
 
 
 
 

ВТОРИ УРОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРЕТИ УРОК 

 
 
 
1. Мозъчна атака: Страст и герои 
Учителят избира няколко снимки на реални или 
измислени хора, които могат да се смятат за икони в 
нашето общество, като например: Майка Тереза от 
Калкута, Грета Тунберг, Нелсън Мандела, изтощена 
медицинска сестра, работеща в болнично отделение в 
Ковида, журналист от Charlie Hebdo, Спайдърмен, 
Чаровният принц, Рита Леви Монталчини, Г. 
Фалконһттр://..... 

 
2. Попълване на мрежата 
Учителят представя на учениците таблица, която да 
им помогне да разпознаят областите, в които са 
действали героите, както и техните постижения и 
принос към обществото. 

 
3. Отбележете го 
Учениците получават списък с думи и трябва да 
открият качествата, които се споделят от всички 
представени герои. 

 
4. 5. Дебати 
Учителят стимулира дебат, като изхожда от избраните 

думи и кара учениците да разсъждават за общите 
елементи между тези хора. 
Учениците ще стигнат до извода, че чувствата и 
личните качества, споделяни от героите, могат да 
бъдат 
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ЧЕТВЪРТИ И 

ПЕТ 
И УРОК 

се разглеждат като различни аспекти на страстта, 
така че са необходими, за да я превърнат в 
конкретни действия. 
Благодарение на своите качества, постижения и 
социална ангажираност тези герои се смятат за икони, 
модели, герои. 
След дебата учениците ще намерят своето лично 
определение за герой/героиня, като първо ще обменят 
мнения в малки групи, а след това ще споделят 
заключенията си с класа. 

 
6. Домашна работа: 
Изхождайки от определението за герой/героиня, 
всеки ученик ще избере човек, който представлява 
описаните характеристики, и ще подготви 
представление, което ще изиграе пред класа. 

 
7. Ролева игра 
Всеки ученик ще представи своя герой/героиня в 
монолог от първо лице, като следва дадените 
указания. 
Всяко изпълнение няма да продължава повече от 7-8 
минути. 
Накрая учениците ще гласуват за любимия си герой или 
героиня. 
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Страст 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - страст Описание и значение в училище: 
Учениците смятат хобитата си за свои страсти, защото 
когато се посветят на тези дейности, се чувстват 
щастливи, радостни и забравят всички проблеми. 
Страстта много често се свързва и с любовта. Понякога 
страстта се свързва с обсебване, с негативна енергия. 

Дейност/игра " Passions-nous!" (Мислене за страстта) 

Възраст / година на 
обучение 

3-та година, 15/16 години 

Продължителност 4 часа 

Ресурси и мат- 
риали 

Черна дъска, цветни тебешири, фотокопия 
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Специфично 
описание на плана 
на урока стъпка 
по стъпка 

 
ПЪРВИ УРОК 

 
 
 
 
 
 

ВТОРИ УРОК 

 
1. Мозъчна атака: 
Страст: свободно асоцииране на думи, написани в 
различни цветове на дъската. Не е необходимо 
обяснение. 

- Размисъл в хор: учителят стимулира дебат, 
който започва от думите, написани на дъската. 
Учениците разсъждават за емоциите и за 
различните начини да ги изразяват или по-често 
да не ги изразяват. 

- Лексикален етап: определяне и събиране на 
всички думи (съществителни, глаголи, 
прилагателни), свързани със страстта. 

- Създаване на банка от думи 
2. Обсъждане на ситуации, които предизвикват 

емоции. 
Учителят задава въпроси на класа. Учениците са 
свободни да говорят или не. Те могат да използват 
изрази от своята банка с думи. 

o Какво направихте, за да почувствате страст? 
o Кога? В каква ситуация? 
o Кой ви кара да се чувствате страстни? 
o Радостта и страстта са едни и същи чувства? 
o Една и съща ситуация предизвиква ли у вас 

всеки път едно и също чувство? 
o Когато се чувствате страстен, винаги ли 

изпитвате едни и същи чувства? 
o Лесно е да скриеш страстта си. А да я изразиш? 
o Участва ли тялото ви в това усещане? 
- Събиране на всички наблюдения в дневника на 

класа. 
- Лично размишление: помислете за история 

(музика, илюстрации, цветове), свързана със 
страстта. 

- Представяне на цялата работа пред класа и 
обсъждане 

 
3. Представяне на етимологията: 

 
 
 
 
ТРЕТИ УРОК 

Учителят представя етимологията на думата "страст" 
(от латинското PASSIO, производно на гръцкото 
PATHOS, днес означава дълбока емоция 
Лексикална и културна стъпка: Учениците се 
замислят за други думи, свързани със страстта 
резултати: жалък, страстен плод, търпелив, антипатия, 
симпатия, апатия, търпениеһттр://....). 
Съществителните имена могат да бъдат поставени в 
положително или отрицателно лексикално поле. 
- Създаване на списък с думи 
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ЧЕТВЪРТИ УРОК 4. Написване на стихотворение "Тези страсти" 
Учителят представя (четейки бавно и ясно) френското 
стихотворение "Моята страст" на Превер. След това 
учениците получават фотокопие на стихотворението. 
Те се разделят на групи за следващата дейност. 
- Написване на ново стихотворение, озаглавено "THIS 
PASSION" (Тази страст), като се използват думите от 
списъка. Те трябва да следват дадените  насоки 
(кратки стихове, стихосложение, повторения и др.). 
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Честност 
AGEGROUP6- 10 

 

Навик - Честност Честността играе важна роля във 
взаимоотношенията. Учениците в класа са свързани 
помежду си по много начини чрез всякаква форма на 
съвместна дейност. 
Представената дейност 1 насърчава открита и честна 
обмен помежду си. Тя позволява решаването на 
проблеми и спорове чрез седмична група в клас. 

Възраст / година на 
обучение 

6-10 години 

Дейност/игра "Кръст върху сърцето" 
Продължителност 2 ч. за начало, 30 мин. седмична програма 
Ресурси и мате- 
риали 

Цветна хартия (червена, бяла, други цветове), 
молив, ножица, тетрадка (А 5 или А4), Литература: 
"Малкият принц"; Антоан дьо Сент-Екзюпери 



88 

 Методологично  
ръководство 

 

 

Конкретен план 
за описание 
стъпка по стъпка 

Влезте: Почувствайте сърцето си = "Hand aufs Herz!" 
Опитваме се да почувстваме сърцето си, като 
поставяме дясната си ръка върху гърдите, върху 
сърцето, и така свързваме топлината на дланта си 
със сърдечния ритъм. 
Това упражнение трябва да се съчетае с поговорка на 
вашия език. Поговорка, която изразява, че сърцето е 
място на честност, искреност и откритост към другите. 

 
Прочетете откъс от "Малкият принц 
В известната книга на Сент-Екзюпери лисицата 
казва на малкия принц следната фраза: "А сега ето 
моята тайна, много проста тайна: само със сърцето 
може да се вижда правилно; същественото е 
невидимо за очите." Погледнете този пасаж, 
прочетете го и обсъдете значението му. 

 
Съберете фрази около темата "сърце" 
Всеки език има своите поговорки и кратки изрази, 
които ясно показват, че сърцето ни е свързано с 
искрено чувство: flex. cross my heart, from the bottom of 
one's heart, sweet heartedly ... 
Ние ги събираме и разказваме за нашата колекция. 
Свързваме тази дискусия с разговора ни за 
честността. Какво означава за вас честността? Как 
можете да изразите навиците и изказванията си за 
откритост? 
Направете колаж 

   

 
 
 
 

Вземете цветна хартия, 
нарисувайте контур на ръката си 
и я изрежете. 
Изрежете сърце от червена 
хартия. С тези елементи 
направете колаж на тема 
"Честност и откритост". 
ност." 
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 Можете да добавите важни за вас думи и изрази и 
да инициирате изложба на класа. 

 

 
Срещайте се в седмичен кръг на класа 
Практикуваме честност в кръга на класа. Веднъж 
седмично се събираме, за да говорим за това, което ни 
вълнува. Преразглеждаме опита и прозренията от 
предишните уроци за честността. След това се открива 
кръгът за обсъждане. Отваряме тетрадката на класа, в 
която се събират различни притеснения. Всяко искане 
се прочита и се обсъжда от целия клас. Резултатът се 
отбелязва накратко (напр. 
"изяснен"). 

Книга с Работният лист може да бъде създаден 
упражнения 
Работен 
лист 1 

индивидуално от учителя. Какво означава за вас 
вашето сърце? 
Има много пословици и поговорки, в които се казва, че 
сърцето е това, което означава за вас. Намерете тези, 

 които виждат сърцето в 
 връзка с искрена честност и откритост. 
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Честност  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА 10- 14 

 

Навик - Честност Описание и роля в училищния живот (за определена 
възраст): 
Урокът ще обогати знанията на учениците по 
честност. Те ще се научат да разграничават понятия 
като честност, лъжа, истина. Ще се замислят за 
последиците от неискреността и дали винаги са 
честни. 

Възраст / година на 
обучение 

10 - 14 години 

Дейност/игра "Да бъдем честни" 
Продължителност 60 минути 
Ресурси и мат- 
риали 

Работен лист, хартия, химикал, снимки и видео 

Конкретен план 
за описание 
стъпка по стъпка 

1. Отговаряне на въпроси 
2. Тълкуване на снимки и цитати 
3. Играйте игра: Две истини и една лъжа 
4. Задачи с отворен край 

 
Урокът започва с коментар на цитати от известни 
личности, свързани с честността. Дават се няколко 
определения за честност. След това учениците 
трябва да отговорят на въпросите. В първата задача 
са написани въпроси за проверка на честността на 
учениците. 
На следващия лист има таблица за попълване на 
ефектите от хоноруването. 
След това има снимки за коментиране, игра, 
свързана с лъжи и истини, и накрая видеоклип с 
интересни загадки. Учениците трябва да открият кой 
е лъжецът. 
Учениците се научават да разграничават понятията, 
последиците от лъжата и ползите от това да кажеш 
истината. 

Книга с дейности Работен лист 1 
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Честност  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - Честност Описание и роля в училищния живот (за конкретната 
възраст): Честността е качеството или фактът, че си 
правдив, искрен и справедлив. Честността изисква 
няколко други черти на характера, като добра 
преценка, отговорност, лоялност и учтивост. 
възраст. 

Възраст / година на 
обучение 

14 -16 години 
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Дейност/игра "Честност" 
Учениците ще дадат определение за честност, като 
използват речника, и ще посочат примери и синоними, 
които отразяват стойността на честността. 

 
Учениците ще разберат, че честността изисква 
няколко други черти на характера, като добра 
преценка, отговорност,         лоялност и смелост. 

 
Учениците ще идентифицират и разпознават 
качествата, които ние като общество смятаме за 
желателни за хората, като например честността, и ще 
разберат, че нечестността носи негативни последици. 

 
Учениците ще анализират морала на "бялата лъжа" 
- Лъжата може да е необходима или добра в някои 
ситуации, за да не нарани чувствата на някого или 
за да му вдъхне надежда. 

 
Учениците ще разберат следното: 

Честността означава да бъдете правдиви в 
това, което казвате, и в това, което правите. 
Честността включва да казваш истината, да не 
криеш истината (да не я криеш) и да действаш по 
начин, който е морално правилен. 
Честността е важна за функционирането на 
семейството, взаимоотношенията и обществото. 

 
Ценности на фокус 
• Честност и надеждност, а не нечестност 
• Интегритет 
• Отговорност 

Продължителност 120 минути 
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Ресурси и мате- 
риали: 

Речник, Мултимедия, PC 
Онлайн ресурси: видео, текстове, музика 

2. Момчето, което плачеше като вълк 
Песен от Passenger 

 
https://www.youtube.com/watch?v=v81aY4JPFUo 

 
2. 
Момчето, което викаше вълк 
Традиционен 
Едно момче на име Петър живеело с родителите си в 
едно село на хълма. Родителите му, както и повечето 
хора в селото, се занимавали с отглеждане на овце. 
Всички в селото се редували да се грижат за овцете и 
когато Петър станал на 10 години, го сметнали за 
достатъчно възрастен, за да се заеме с овчарството. 

Но Петър твърде лесно се отегчаваше и намираше, че 
е много уморително да бъде на склона на хълма само 
с овце за компания. Така че той намираше начини да 
се забавлява - тичаше по скалите, катереше се по 
дърветата, гонеше овцете, но нищо не го 
забавляваше за дълго. Тогава му хрумнала блестяща 
идея. Изкачил се на върха на най-високото дърво и 
започнал да вика към селото: "Вълк! Вълк! Вълк! 
Уууулф!" 

Един от селяните го чул, събрал всички останали мъже 
и въоръжени с брадви, мотики и вили, избягали от 
селото, за да прогонят вълка и да спасят стадото си. 
Разбира се, когато стигнали там, намерили само 
Петър, седнал високо на дървото си, да се смее, а 
овцете да пасат спокойно. Те били много раздразнени 
от него. Същата вечер Петър получил почерпка от 
майка си и бил изпратен да си легне без вечеря. 

За известно време животът продължава да се развива 
нормално и хората забравят за инцидента. Петър 
успяваше да се държи добре, когато идваше неговият 
ред да пази овцете. Докато един ден отново му 
станало много скучно. Взел няколко пръчки, минавайки 
през мястото, където пасели овцете, започнал да удря 
пръчките и да крещи: "Вълк! Вълк! 
Wooolf! Woohoolf! Woohoohoooolf!" 

Разбира се, някой в селото чул и не след дълго 

http://www.greatexpectations.org/wp-content/uploads/pdf/lp/honesty/An%20Honest%20Kid.pdf?v=v81aY4JPFUo
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 всички мъже се затичали нагоре по хълма, 
въоръжени с тояги, брадви, мотики и лопати, готови 
да преследват  
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 да отблъснат големия лош вълк и да спасят овцете 
си и бедното овчарче. Представете си ужаса им, 
когато отиват на полето и виждат стадото си да пасе 
спокойно, а Петър да седи на голяма скала и да се 
смее неудържимо. 

Тази вечер Питър получи добър шамар, още по-добър 
шамар от майка си и отново беше изпратен да си 
легне без вечеря. В продължение на няколко дни 
хората в селото се оплакваха от Петър и неговите 
трикове, но не след дълго нещата отново се успокоиха 
и животът се върна към нормалния си ход, а Петър 
трябваше от време на време отново да се занимава с 
пастирство. Той реши, че трябва да се оправя сам; 
наистина не искаше да разстройва всички през цялото 
време и особено не искаше да получи още едно от 
почерпките на майка си! 

Един следобед, когато Петър бил на полето с овцете, 
той забелязал, че някои от тях стават нервни, 
започват да блее и да тичат насам-натам. Петър не 
знаеше каква е причината за това странно поведение, 
овцете тичаха навсякъде и вдигаха все по-силен шум. 
Той се разтревожил и решил да се покатери на едно 
дърво, за да може да види какво се случва. 
Балансирал на един здрав клон и се огледал наоколо, 
а това, което видял, едва не го накарало да падне от 
дървото. Имаше голям космат вълк, който гонеше 
овцете, хапеше краката им, късаше опашките им. 
За няколко секунди Питър онемя. След това започна 
да крещи: "Улф! Улф! Уууууууууу!" 

В селото един старец чул виковете. "О, не, пак този 
Петър", каза той и поклати глава. "Какво става?" - 
попитал друг селянин. "Пак онзи Петър, той просто не 
може да се сдържи". 

"Това момче има нужда да е в центъра на вниманието 
през цялото време", казва друг. "Изчакайте майка му 
да го хване", добавя друг. Никой не повярва, че този 
път има вълк, и никой не извади мотиката, брадвата 
или лопатата си. Всички пръчки бяха оставени в 
навесите и нито едно тяло не се втурна нагоре по 
склона. Едва много късно следобед, когато момчето, 
изпратено да поеме пастирството от Петър, намери 
трупове на мъртви овце, разхвърляни по целия склон, 
а Петър все още горе на дървото и хленчеше, 
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 селяните разбраха, че този път наистина е имало вълк. 
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 Най-накрая Петър научава урока си, че ако винаги 
лъжеш, хората в крайна сметка ще спрат да ти 
вярват, а когато за разнообразие казваш истината, 
когато наистина имаш нужда да ти повярват, няма да 
ти повярват. 

https://www.youtube.com/watch?v=ntswPN4Ed4A 
3. 
Честност 
кавър на Beyoncé - оригинална песен на Billy Joel и 
текст  

 
https://www.youtube.com/watch?v=5Hyc4TiEQHw 
4. 
Кръв от къртица, 
Разказ от Здравка 
Ефтимова, BG 
https://www.nchumanities.org/sites/default/files/f-%20Ev- 
timova-Blood%20of%20a%20Mole.pdf 

 
5. 
Истина и честност 
Истина и честност - YouTube 4:13 мин. Арета 
Франк - lin 

 
6. Едно честно дете - истинска история за 
наградите на честността 
Едно честно дете - Версия за печат 
Истинската история на едно момче, чиято честност в 
T-ball му носи признание в списание Sports Illustrated. 
Репутацията на седемгодишното момче Танър Мюзи, 
което е честно, му спечелва споменаване в рубриката 
"Scorecard" в броя на списание Sports Illustrated от 10 
юли 1989 г. По време на мач по Т-бол в Уелингтън, 
Флорида, Танър се опитва да маркира играч, който 
напуска първа база. Когато съдията отсъжда аут на 
играча, Танър веднага информира съдията, че не е 
успял да маркира бегача. Две седмици по-късно Танър 
се сблъсква със същия съдия в друг мач по футбол. 
Този път Танър играеше на къс стоп и маркира бегач, 
когато той наближаваше трета база. Тогава съдията 
обяви играча за безопасен, Танър не каза нито дума, 
но съдията забеляза изненадата му от решението. "Ти 
ли отбеляза бегача?" - попита тя Танър. Когато Танър 

https://eursc.sharepoint.com/sites/12HabitsForSuccess/Shared%20Documents/EEB4-Honesty%20-%20Activity%20and%20Methodology%20books/Methodology%20book/Honesty%20is%20a%20powerful%20tool%20that%20is%20often%20underestimated%20along%20the%20journey%20to%20a%20greater%20life.%20Being%20truthful%20to%20yourself%20can%20provide%20amazing%20inner%20strength%20and%20freedom.%20%20%20We%20often%20think%20of%20honesty%20towards%20others%20but%20not%20so%20often%20for%20ourselves.%20When%20we%20start%20accepting%20our%20own%20personal%20values%20and%20opinions%2C%20we%20can%20quickly%20learn%20who%20we%20truly%20are%20and%20jump%20on%20the%20fast%20track%20to%20becoming%20our%20greatest%20versi?v=ntswPN4Ed4A
https://eursc.sharepoint.com/sites/12HabitsForSuccess/Shared%20Documents/EEB4-Honesty%20-%20Activity%20and%20Methodology%20books/Methodology%20book/Honesty%20is%20a%20powerful%20tool%20that%20is%20often%20underestimated%20along%20the%20journey%20to%20a%20greater%20life.%20Being%20truthful%20to%20yourself%20can%20provide%20amazing%20inner%20strength%20and%20freedom.%20%20%20We%20often%20think%20of%20honesty%20towards%20others%20but%20not%20so%20often%20for%20ourselves.%20When%20we%20start%20accepting%20our%20own%20personal%20values%20and%20opinions%2C%20we%20can%20quickly%20learn%20who%20we%20truly%20are%20and%20jump%20on%20the%20fast%20track%20to%20becoming%20our%20greatest%20versi?v=5Hyc4TiEQHw
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch?v=DfHFK0hyiD8
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
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 потвърди, че е така, съдията промени решението си и 
обяви 
играчът да излезе. Когато треньорите и другите 
протестираха, съдията 
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 съдията застана зад решението си, като ги информира, 
че тя е 
се научих да се доверявам на Танер заради неговата 
честност. 
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Конкретен план 
за описание 
стъпка по стъпка 

Дейност 1: Какво е честност? 
Учениците ще дадат определение за честност и ще 
посочат примери и синоними, които отразяват 
стойността на честността. 

1. Учениците дават речниковото определение, за 
да дефинират честността като честна и пряма 
кон- струкция. Те търсят примери, за да опишат 
определението. 

2. Те намират примери за честност и обсъждат 
нейните ценности и ползи за общността, 
семейството, приятелите и себе си. Учениците 
търсят възможности да демонстрират честност, 
за да подобрят взаимоотношенията в живота си 
и в общността. 

3. Учениците оценяват по скала от 1 до 5 (като 
вдигат от един до пет пръста) колко честни 
според тях са различните хора или 
институции: 
- Колко честен според вас е най-добрият ви 

приятел? 
- Колко честни според вас са вашите учители? 
- Колко честни според вас са родителите ви? 
- Учениците от средните училища като цяло? 
- Репортерът в местния вестник? 
- Политиците като цяло? 
- Колко честни според вас са хората в Twitter 

и Facebook? 
4. Разпределете учениците в групи по четирима. 

Всяка група прави мозъчна атака и обсъжда 
какво означава да бъдеш честен. Всяка група 
разполага с 5 - 10 минути, за да опише как 
звучи, изглежда и се усеща честността; Те ще 
предложат примери и не-примери за честно 
поведение и думи, които описват честния човек 
("честен човек"); Направете списък с описания 
на ключовите думи от груповата дискусия 
("добра репутация", "надежден", "заслужаващ 
доверие", "не-измамно поведение", "правиш 
правилното нещо", "спазваш обещанията", 
"правиш това, което казваш, че ще направиш" и 
т.н.) 

Дейност 2: 
Учениците ще идентифицират и разпознават 
качествата, които ние като общество смятаме за 
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 желателни за хората, като например честност и 
почтеност. Честността изисква и други черти на 
характера като добра преценка, отговорност, 
лоялност и учтивост. 
възраст. Учениците ще анализират значението на 
"бялата 
лъжа". 
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Учениците работят в малки групи, за да открият и 
изброят кои ценности са засегнати в цитатите от 
следващите истории: 

- "Момчето, което викаше вълк 
- Honesty, песен на Били Джоел & текст 
- Кръв от къртица, разказ от Здравка 

Ефтимова 
- Truth and Honesty, песен на Арета Франклин 
- Едно честно дете, истинска история 

Обсъдете поуката от историята по отношение на 
това да се казва истината. Проведете дискусия с 
учениците, за да изведете следните идеи. 
• Лъжата може да унищожи доверието към вас. 
• Понякога хората лъжат, за да прикрият грешка или 
нарушение. 
• Човек може да излъже, за да защити чувствата на 

другите. 
• Хората могат да лъжат от страх. 
• Лъжата може да е необходима или добра в някои 

ситуации. 
Примери: 

"Честността е толкова 
самотна дума Всички са 
толкова неверни 
Честността почти никога не се чува 
И най-вече от какво се нуждая от теб." 

От текста на песента на Били Джоел 
"Honesty" (пълният текст може да не е 
подходящ за всички възрасти) 

Въпроси за обсъждане: 

Защо честността е самотна дума? 
Какви са някои начини да покажем 
честност? Защо е необходима 
честност между хората? 
Какви са последствията от нечестността? 

 

Откриване на дейност 3 : 
Учениците ще разберат следното: 

Честността означава да бъдете правдиви в това, което 
казвате, и в това, което правите. 
Честността включва да казваш истината, да не криеш 
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 истината (да не я криеш) и да действаш по начин, 
който е морално правилен. 
Честността е важна за функционирането на 
семейството, взаимоотношенията и обществото. 
Какво правите, когато никой не ви гледа? 
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 Учителят моли учениците да разиграят или да 
обсъдят по групи следния сценарий: 
Дете си купува напитка и забелязва, че продавачът 
случайно му е дал твърде много дребни. Родителят 
им е предварително изпратен, но е разсеян. Всяка 
група решава какво ще се случи и разиграва това, 
което е направило детето. 
Казват ли на собственика на магазина и връщат 
ли му парите? Вземат ли парите и не казват на 
никого? 
Казват ли на родителя си? 
Всяка група докладва на класа какво е решила и какви 
са причините за нейния избор. 
• Кои са основните ценности, които се проверяват тук? 
• Ще има ли значение, ако вземат парите, за да си 
купят нещо, от което се нуждаят? 
• Какво ще стане, ако вземат парите, за да ги дадат 
на някой нуждаещ се? 
• Какво означава за собственика на магазина, ако 
парите са взети? 
• Какво би направило детето, ако бъде хванато от 
магазинера или от родителя? 
• Какви са последствията от всяко предприето 
действие и как може да се почувства всеки човек? 
• Има ли значение за поведението ви, ако някой ви 
наблюдава? 
Дейност 4: Писане 
Учениците ще разберат, че честността е мощен 
инструмент, който често се подценява по пътя към по- 
добър живот. 
Истината към себе си може да ви даде 
невероятна вътрешна сила и свобода. 
Видео: 
Честността е мощен инструмент, който често се 
подценява по пътя към по-добър живот. Да бъдеш 
честен към себе си може да ти даде невероятна 
вътрешна сила и свобода. Често мислим за честност 
към другите, но не толкова често за себе си. Когато 
започнем 

 
Каква роля играе честността във взаимоотношенията 
и житейския успех? 
Как развиването на честност може да доведе до общо 
благо? 
В продължение на 20-30 мин. ученикът: 
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 • Напишете как общото благо е мотивация за 
правене на честен избор. 
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Честност  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - Честност Разбирането, че социалната еволюция се дължи на 
смесването на индивиди 

Да бъдеш непредубеден 

Възраст / година на 
обучение 

16 - 19 години 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
"Европа: Културното многообразие е средство за 
преодоляване на предразсъдъците" 

Продължителност 120 минути 

Ресурси и мате- 
риали 

- Лаптоп 
- Пространство за екипи 
- Учениците ще представят своя проект в Power 

Point с видеоклипове, изображения 
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Специфичен план 
за описание 
стъпка по стъпка 

1. Разделете класа на групи до 4 души 
2. Изберете теми според интересите на учениците: 
икономика, изкуство, архитектура, политика, музика, 
известни личности от телевизията (звезди от филми, 
сериали). 
3. След избора на темите: необходимо е да се потърси 
как в тази тема, конкретен произход, който ни кара да 
мислим извън предразсъдъците; изследване на 
произхода или външни приноси в избраната област с 
връзка днес 
Третият етап е най-важният, защото е необходимо 
да се проведат точни изследвания. 
4. Да докладва за изследователската си работа чрез 
оформяне и звуков доклад или видеоклип, за да 
покаже връзката между напредъка и 
чуждестранните влияния. 

 
Примери: 
В музиката - значението на музиката на чернокожите 
роби за зараждането на джаза и блуса// за фадо: 
влиянието на бразилските роби при създаването на 
тази португалска национална песен 

 
В съвременното изкуство: скулптурата на Бранкузи 
донесе нови неща = това е румънски скулптор 

 
В икономиката: връщането към забавянето на 
потреблението може да се основава на чилийския 
автор 

 Луис Сепулведа 
В науката: приносът на китайската медицина от V в. 
пр.н.е. - 3-та световна медицина в древността. // или 
математиката и арабите 
Учениците научават, че напредъкът и талантът на 
едно общество зависят и от чужденците, които го 
формират или са го формирали. 
това 

Книга с дейности Работен лист 
- заснемане на слайдове с продукцията на всеки 

ученик. 
- да обобщи за всяка група резултатите от тяхното 

изследване. 
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Справедливост 
AGEGROUP6- 10 

 

Навик - Equity Описание и значение в училище: 

- Мотивиране на учениците да се изправят пред 
ситуации от реалния живот. 

- Да им разясним начините на съществуване, като ги 
накараме да разберат, че равнопоставеното 
отношение към другите не винаги означава най- 
справедливото поведение. 

- Да се обърне внимание на справедливостта на 
определени поведения/вземане на решения, които не 
винаги са добре разбрани. 

Дейност/игра "Собствен капитал" 

Възраст/ Училищна 
година 

6 и повече 

Дължина Дейност: 45 
минути През 
цялата учебна 
година 

Ресурси и 
материали 

Моливи 
за 
работни 
листове 
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План на урока Учителят представя работния лист, като иска от 
учениците да допълнят изречения като "Ако бях ... щях 
да бъда ...", като посочва, че всеки избор трябва да 
бъде обоснован. 
Учителят събира отговорите и, без да разкрива имена, 
ги прочита пред класа, като дава възможност на 
учениците да определят колегата, който е изразил тези 
предпочитания и обосновки. 
След това диалогът се фокусира върху сходствата и 
различията в избора на всеки един от тях, което води 
групата до заключението, че всички те имат различен 
избор и/или различни причини. Въпреки че 
принадлежат към една и съща група ученици и са в 
една и съща възрастова група, всеки от тях има много 
специфично, особено и индивидуално съществуване. 
След това учениците се насочват към изображението 
от упражнение 2 и се канят да проучат неговото 
значение. 
След това те са помолени да посочат други примери   
за неравностойно, но справедливо третиране 
(възможни примери: ситуации от реалния живот - 
подаръци за рожден ден, които, дори и да са еднакви 
парична стойност, се избират в зависимост от 
възможностите на всяко лице 

 личността и вкусовете; ситуации в училище: 
диференцирани листове; подреждане на учениците в 
класната стая според ръста/проблемите със 
зрението/диагностицираните затруднения...; нива на 
изисквания, подходящи за способността на всеки човек 
да реагира; ...). Накрая учениците прочитат 
изреченията за понятията "равенство" и 
"справедливост", като избират тези, които смятат за 
най-правилни, за да заключат дали понятието е 
усвоено добре или не. 
Във втория урок данните, събрани при изготвянето на 
работните листове, могат да бъдат представени в 
графичен вид и да се направи математическа 
обработка на получените числа. Учениците отново са 
мотивирани да разсъждават 
по темата и резултата от дейността. 

 
 

Капитал 
Ако аз бях... 
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a) цвят, аз ще бъда  защото 
 

  _; 
 

b) домашен любимец, ще бъда защото 
 

  ; 
 

c) диво животно, аз бих бил  _ защото 
 

  ; 
 

d) обект, аз ще бъда  защото 
 

  _; 
 

e) сезон на годината, аз ще бъда  защото 
 

  . 
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Погледнете снимката. 
 

 
Какво мислите за това? Изберете отговорите си. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

а) Равенството е да имаш еднакви възможности в живота. 

б) Справедливостта е възможността да се постигнат еднакви 
цели, дори и да се използват различни стратегии. 

в) Справедливост е същото като равенство. 

г) Всички хора трябва да разполагат с еднакви инструменти за 
постигане на целите си. 

д) Хората трябва да могат да разполагат с инструментите, от 
които се нуждаят, за да постигнат целите си. 

е) Равнопоставеността е адаптиране на ситуациите към всеки; 
равнопоставеността е представяне на едни и същи ситуации 
на всички. 
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Справедливост  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА 10- 14 

 

Навик - Equity Описание и значение в училище: 
- Насърчаване на самопознанието и самосъзнанието. 
- Изграждане на среда на равнопоставеност в класната 

стая. 

Дейност/игра Наименование на дейността 
"Моята кутия" 

Възраст/ Училищна 
година 

10 -14-годишни 

Дължина Дейност: 90 минути 

Ресурси/материали Кутии 
"Лични предмети" 

Описание/ План на 
урока 

Учителят предлага на учениците да донесат в клас три 
предмета, които описват тях и аспектите на тяхната 
социална идентичност, и да ги поставят в кутия/сандък. 
Дейността в класа следва следните стъпки: 
1. Учителят споделя първо собствената си кутия, за да 

моделира самосъзнание и рефлексия. 
2. Учениците подготвят дейността и представят 

своите кутии и предмети (3 до 5 минути). 
3. След като всички презентации приключат, те правят 

обща рефлексия с класа. Целта е да научат нещо ново 
за колегите си или за себе си и да разсъждават върху 
социалната си идентичност. По този начин се 
насърчава атмосфера на справедливост, в която 
отправните точки за учене са разнообразни. 
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Справедливост  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - 
Справедливост 

Описание и значение 
в училище: 

 
Справедливостта е способността да се дава на всеки 
това, което той/тя желае, не от гледна точка на 
теоретична справедливост или равенство, а като се 
вземат предвид неговите/нейните специфични нужди, 
произход и ситуации. 
Сериозният размисъл за равенството е от решаващо 
значение в училищната система. От гледна точка на 
учениците мисленето в термините на справедливостта 
е важно, за да усетят напълно и задълбочено 
сложността на едно мултикултурно и мултиетническо 
общество в "микрокосмоса" на собствения си клас. 
От гледна точка на учителите справедливостта 
вероятно е най-важната характеристика в отношенията 
на преподавателя с учениците, не само в процеса на 
оценяване, но и в 
също - или може би най-вече - в ежедневната училищна 
дейност. 

Дейност/игра  
Равенство или справедливост? Заемам позиция 

Възраст / година на 
обучение 

14-16 

Продължителност 2 часа 

Ресурси и мате- 
риали 

Бяла дъска, хартия, тиксо 

Специфично 
описание 

 
доклад за урок 
стъпка по стъпка 

Резюме 
I ЕТАП 

 заглавие Equity: определения 

дължина Около 25 минути 
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  методология Мозъчна атака 

процедури учителят моли учениците да дадат 
определение на думата "equity" със 
синоним, перифраза или заобиколен 
израз 

 
  Резултати  

 
 
 
 

 
 
II ЕТАП 

 заглавие Позициониране 

дължина Около 30 минути 

методология Колективно обсъждане / 
социометричен тест: физическо 
позициониране спрямо два варианта  
на противопоставяне 

процедури Учителят представя "казус", свързан с 
упражняването на принципа на 
справедливостта: оценяването на 
учениците в училище. В края на дебата 
на сцената се появяват два варианта: 
1: справедливост = приемане на единен 
и обективен критерий за всички ученици 
2: равнопоставеност = приемане на 
различни методи и критерии за оценка 
за всеки ученик. 
След това учителят начертава линия на 
пода в класната стая с тиксо и в двата 
края на линията поставя две хартийки с 
двете противоположни определения. 
Той дава на учениците пет минути да 
помислят върху двете възможности и 
след това ги моли да се разположат 
физически на линията според 
съгласието си с едното или другото 
определение. 
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  Резултатна 
со- циограма 

 

 
 
 

  
 
III ЕТАП 

 заглавие Пренасочване на 

дължина Около 35 минути 

методология Колективна дискусия/социометричен 
тест: физическо позициониране по 
отношение на две противоположни 
възможности 

Процедури Учителят ангажира учениците с нови 
въпроси, за да добави нови проблеми 
и допълнителна храна за размисъл. 
Една справедлива оценка трябва или 

не трябва да отчита 
• различните начални нива на 

всеки ученик. 
• семейното положение, 

социалните условия, 
икономическото положение и 
културната среда на всеки 
ученик. 

• характера, личността и личните 
проблеми на всеки оценяван 
човек. 

В края на дебата учителят моли 
учениците да се разположат отново на 
линията в светлината на последната 
дискусия. 
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  Резултатна 
со- циограма 

 
 
IV ЕТАП 

 заглавие Заключение 

Дължина Около 15 минути 
методология Обсъждане на изображение 

  Процедури Учителят моли учениците да направят 
тази рисунка в светлината на цялата 
дейност. 
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Справедливост  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

Навик - Equity Описание и значение в училище: 

Справедливостта е способността да се даде на всеки 
това, което заслужава, не от гледна точка на 
теоретичната справедливост или равенство, а като се 
вземат предвид неговите/нейните специфични нужди, 
произход и ситуации. 
Сериозният размисъл за равенството е от решаващо 
значение в училищната система. От гледна точка на 
учениците мисленето в термините на справедливостта е 
важно, за да усетят напълно и дълбоко сложността на 
едно мултикултурно и мултиетническо общество в "ми- 
крокосмоса" на собствения си клас. 
От гледна точка на учителите справедливостта е може 
би най-важната характеристика в отношенията на 
преподавателя с учениците, не само в процеса на 
оценяване, но и - или може би най-вече - в ежедневната 
училищна дейност. 

Дейност/игра Справедливост срещу меритокрация 
 

Възраст / година на 
обучение 

16 - 19 

Продължителност 4 часа 
 

Ресурси и мате- 
риали 

Специфично 

Бяла дъска - две измислени, но реалистични 
автобиографии - две измислени, но реалистични 
биографии 

описание РАВЕНСТВО срещу МЕРТОКРАЦИЯ 
доклад за урок 
стъпка по стъпка 

 
етап време методол- Дейност 

материали ogy 
11 h.Мозъчна 

дискусияБяладъска за две 
въпроси: 
1 Какво 
означава 
думата 

"меритокр 
ация"? 
2 Меритокр 
ацията 
форма на 
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     справедливо 
ст ли е? 

  

    
 
 
 

21 з.Работа 
вгрупи " 

УчителДверезюмета" 
/запитва 

ролеви групи за действие 

 

     като комитет 
за подбор на 
персонал  в 
голяма 
компания. Те 
трябва да 
сравнят две 
автобиограф 
ии. Накрая 
те трябва да 
изберат най- 
добрия 
кандидат, 
който да 
в 
съответстви 
е с принципа 
на 
меритокраци 
ята 

Двете 
твърдения  , 

 
фиктив 

ни, но 
реални, 

трябва 
да се 
различават 
леко и не 
трябва да се 

 
дава 

информация. 
дадени за 
фона на 
двамата 
души 
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  3 1 h. Работа 
в групи 

Учителят 
дава   на 
учениците 
двама души 
с кратка 
биография 
на  всеки 
кандидат. 
След като 
прочете 
биографиите 
, всяка група 
може да 
потвърди 
или 
преосмисли 
решението 
си. 

Две 
измислени, 
но 
реалистични 
биографии 

 
Кандидатът с 

 
малко по- 
добрата 
учебна 
програма 
трябва да 
принадлежи 
на висшата 
класа: участниците 
трябва да са 
професионал 
исти на 
високо ниво 
(университет 
ски 
преподавате 
ли, доктори, 
адвокати, 
съдии, 
архитекти, 

 
инжен 

ери, 
учени 

и т.н.), а 
кандидатът 
трябва да е 

 
посещ 

авал най- 
добрите 
частни 

учили 
ща и 

универ 
ситети в 
своята 
страна и в 
чужбина. 
Кандидатът с 

 
Малко по- 
лоша учебна 
програма 
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      трябва да 
принадлежи 
на 
работническа 
та класа: 
участниците 
трябвада 

 

      да има ниско 
или средно 
ниво на 

образова 
ниеи 
професия, 

а 
кандидат 

ът да е 
посещав 

ал училище и 
университет 
в своя 
град. 
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  4 1 h. Свобод 
на 
дискуси 
я 

Учителят 
задава на 
учениците 
същия 
въпрос от 
етап 1: 
меритокраци 
ята форма 
на 
справедливо 
ст ли е? 

Бяла дъска  
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Уважение 
AGEGROUP6- 10 

 

Навик - Уважение Описание и значение в училище: РЕСПЕКТ - 
за ефективна работа в различни екипи 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
Как звучи уважението? 

Възраст / година на 
обучение 

6- 10 

Продължителност 40 минути 

Ресурси и 
материали 

Ученическа 

тетрадка с 

химикал и хартия 
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Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по стъпка 

Как звучи уважението? 
 
Предварителна дейност като домашна работа 
Учениците се приканват да се замислят за езика 
и да напишат уважителни думи, фрази и 
изречения, които често използваме. 

 
Дейност като корекция на домашна работа 
В класа всички ученици трябва да имат собствено 
мнение. 
Учителят пита учениците какво са написали в 
тетрадката си. 
Учениците говорят един по един. 
Учениците водят записки и изпълняват 
дейността. Учителят поправя и предлага по- 
добри форми. 

 
РЕЗУЛТАТИ 
Как звучи уважението? 

• Моля, изпратете 
• Съжалявам. 
• Много съжалявам 
• Извинете ме 
• Благодаря ви 
• любезно 
• Ще се видим по-късно! 
• Pardon 
• Добре дошли 
• Как сте? 
• Здравейте/Добро утро 
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 • Довиждане, довиждане! 
• Никога повече няма да го направя! Обещавам ви. 
• Не исках да го кажа. Простете ми. 
• Не го направих нарочно. Съжалявам. 
• Бъдете внимателни! 
• Внимавайте! 
• Не хвърляйте вината върху мен. Аз съм само 

човешко същество. 
• Не се притеснявайте! Не е по ваша вина. 
• Аз не съм лъжец! Винаги казвам истината. 
• Никога не е късно да се извините. 
• Първо дамите! 
• Ще го направите ли/ Бихте ли го направили......? 
• Мога ли/може .. ли ? 
• Имате ли нещо против, ако .. 
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Уважение  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА10- 14 

 

Навик - Уважение Описание и значение в училище: 
УВАЖЕНИЕ - да работите ефективно в различни екипи 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
УВАЖЕНИЕ срещу НЕУВАЖЕНИЕ (ролева игра) 

Възраст / година на 
обучение 

10 - 14-годишни 

Продължителност 50 минути 

Ресурси и 
материали 

Отпечатани карти или листчета, предоставени 
от учителя 

Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по стъпка 

6-та дейност: РЕСПЕКТ срещу НЕРЕСПЕКТ (ролева 
игра) 

 
• Разделете класа на двойки. 
• Кажете: "Моля, седнете с партньора си. Когато  

ви повикам, елате в предната част на стаята. Ще 
ви дам листче с тайно твърдение. Твърдението 
има нещо общо с уважението или липсата на 
уважение. Ще разполагате само с 60 секунди, за 
да помислите и планирате с партньора си, и с 30 
секунди, за да изиграете ситуацията. След това 
класът ще се опита да отгатне каква е била 
ситуацията. Можете да използвате думи в 
сценката си, но не забравяйте да не използвате 
думите от тайното си твърдение." 

• В противен случай учениците могат да прочетат 
следните предложения и да изиграят една от 
ситуациите, свързани с уважение или 
неуважение: 

 
• Вежливостта показва уважение. 

• Позволяването на другите да запазят личния си живот 
показва уважение. 

• Неуважително е да обиждате или да смущавате 
другите. 

• Човек трябва да уважава себе си... не само 
другите. 
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 • Приемането и харесването на индивидуалните 
различия между хората показва уважение. 

• Оценяването на другите по техните 
добродетели или постижения показва уважение. 

 • Неуважително е да съдите другите по тяхната раса, 
религия или националност. 
• Неуважително е да съдите за другите по тяхната 

възраст или пол. 

• Възхищението от чуждите традиции е израз на 
уважение. 

• Неуважително е да съдите за другите по 
тяхното физическо или психическо състояние. 

• Неуважително е да тормозите или да се отнасяте зле 
с другите. 

• Откритостта към хората с различно мнение 
показва уважение. 

• Човек трябва да уважава земята... не само хората. 

• Човек трябва да уважава животните... не само хората. 

• Работата за решаване на проблемите без 
насилие показва уважение. 
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Уважение  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - 
Уважение 

Описание и значение в училище: 

УВАЖЕНИЕ - да работите ефективно в различни екипи 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
Първа дейност - Прочетете цитата, говорете, направете 
проучване (загряване) 

Възраст / година 
на обучение 

14 - 16 години 

Продължителнос 
т 

40 минути 

Ресурси и 
материали 

Цитат за уважението - предоставен и показан от учителя. 

Всяко устройство с интернет връзка. 

Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

Първа дейност - Прочетете цитата, говорете, направете 
проучване (загрявка) 

 
• Учениците се приканват да прочетат цитат от 

"уважение" на Арета Франклин. 

• Кратък разговор за размислите и реакциите на 
учениците чрез въпроси и отговори. 

- Чували ли сте някога за Арета Франклин? 
 
- Кои нейни песни знаете? 

 
- Защо песента "Respect" е толкова важна и известна? - 
Актуален ли е този цитат? 

 
- Какво знаете за движението "Аз също"? 

 
- Какво мислите за "Животът на чернокожите има значение"? 

 
- Намираме ли се в разгара на нова културна революция? 

 
• Учениците трябва да направят проучване в интернет, 

за да получат информация за Арета Франклин и за 
песента "Respect". 

• Учениците споделят своите изследвания 
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РЕЗУЛТА 
ТИ 

 
Арета Франклин (1942 - 2018), американска музикална икона, 
известна и като "Кралицата на соула". Песента "Respect" е 
записана и изпята от Отис Рединг през 1965 г. През 1967 г. 
Арета Франклин променя текста на песента, за да представи 
себе си - силна жена, която изисква уважение от своя мъж. 
Арета пее своята песен с голяма настойчивост и сила. 
Исканията на Франклин за "Respect" са свързани или с 
борбата за свобода на чернокожите, или с 
освобождението на жените. 

 
"Respect" се появи в момент, когато милиони хора се 
чувстваха маргинализирани в епоха, в която неравенството и 
социалната несправедливост бяха норма. Тази песен се 
превръща в тема на движението за граждански права и във 
феминистки химн. Тогава, а и сега все още, тя е силен 
символ на женското овластяване. 
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Уважение  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - Уважение Описание и значение в училище: 
УВАЖЕНИЕ - да работите ефективно в различни екипи 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
3-та дейност: Мозъчна атака за уважението (обсъждане 
+ мисловна карта) 

Възраст / година на 
обучение 

16-19 години 

Продължителност 3-та дейност: 50 минути 

Ресурси и 
материали 

Химикалка и хартия 

Черна или бяла дъска 

или виртуален клас (Google Classroom, My School и др.) 
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Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

Трета дейност - мозъчна атака (обсъждане+ мисловна 
карта) 

 
• Чрез поредица от въпроси, зададени от 

учителя, учениците говорят и се опитват 
свободно да определят значението на 
понятието "уважение" и какво то 
предполага или въплъщава. 

 
• SS могат да се съсредоточат върху личния си 

опит. 
 

• Отговорите на учениците се записват 
на бялата дъска. 

 
• Учениците филтрират и избират отговорите си. 

 
• Учениците се опитват да съберат някои от 

отговорите, за да ги групират в мисловна карта. 
 

• Учителят насочва и опростява. 
 

РЕЗУЛТАТИ 
 
Стигнахме до заключението, че: 

• понятието "уважение" е твърде сложно 
за дефиниране. Учениците трябва да 
използват примери, за да се изяснят. 

• чрез различни примери можем да твърдим, че 
"Уважението" може да бъде обяснено с 
поведението и взаимоотношенията в различни 
контексти и 
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 ситуации. 

• След като събрахме примерите, 
предоставени от учениците, ги 
групирахме в мисловна карта. 
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Почтеност 
AGEGROUP6- 10 

 

Навик - 
ИНТЕГРИЕНТНОСТ 

Описание и роля в училищния живот (за конкретната 
възраст): 

 
Онлайн класовете могат да представляват уникално 
предизвикателство, ако не сте подготвени. Но ако 
развиете умения за ефективно онлайн обучение, ще 
откриете, че курсовете могат да бъдат отлична 
алтернатива. 
Голямо предизвикателство за малките деца е да се 
държат правилно по време на онлайн обучението. 

Възраст / година на 
обучение 

6-9 години (детска градина - начално училище) 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 

Златни правила при онлайн обучението 

Продължителност 30 - 40 мин. 

Ресурси и мате- 
риали 
Онлайн ресурси 

Плакат, карти, PPT презентация 

 
12 навика за 

успех - почтеност - 

Конкретен план 
за описание 
стъпка по стъпка 

 
 
ръководство - 
методи, техники, 
подходи за 
учителя 

 
 
 
 
какво научиха 
учениците 

1. Учителят показва плаката (PPT презентация) на 
децата. 
2. Те обсъждат всяка пиктограма на слайдовете. 
3. Децата са разделени на две групи. Първата 
получава картички с изображения, показващи 
подходящо и неподходящо поведение в онлайн урока, 
а втората - знаци ДА/ ПРАВИЛНО или НЕ/ 
НЕПРАВИЛНО. 
4. Децата (първа група) едно по едно показват карта с 
поведение, а децата от втора група едно по едно 
отговарят, показвайки знак ДА или НЕ. Групите могат 
да разменят картите/знаците и да играят отново. 
5. Учителят и децата обсъждат отговорите и правят 
някои заключения. 

 
Децата се запознават по-добре със златните правила 
в онлайн урок. 

Книга с дейности да 
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Почтеност  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА10- 14 

 

Навик - Почтеност Учениците ще научат какво е почтеност и как тя влияе 
на другите хора. Чрез много видеоклипове и снимки те 
ще разберат различните видове прояви на доброта, 
което ще ги накара да се замислят колко важно е за 
човек да прояви почтеност. 

Възраст / година на 
обучение 

10 - 12 години (начално училище 4 - средно училище 1) 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
Чували ли сте някога за Интегритет? 

Продължителност 60 минути 

Ресурси и мате- 
риали 
Онлайн ресурси 

 
12 навика за 

Успех на презентацията - Интегритет -
 

Видео 
материали 
Снимки 

Специфичен план 
за описание 
стъпка по стъпка 

 
 
ръководство - 
методи, техники, 
подходи за 
учителя 

 
 
 
 
 
какво научиха 
учениците 

Урокът започва с обяснение на темата и продължава с 
проследяване на слайдовете от PPT презентацията. 
Учениците могат да анализират различни ситуации на 
добри и лоши постъпки /поведение/. Това ще ги накара 
да разграничат различните термини и да разберат 
какво всъщност означава темата. 
По време на урока те ще гледат видеоклип по темата, 
в който са включени деца на тяхната възраст. Това 
ще им покаже, че е важно не само възрастните, но и 
децата да проявяват ин- тегритет. 
В края на урока има различни ситуации, които 
изискват решение как да се действа. Това ще 
изпробва въображението на учениците при справяне 
със ситуациите на избор и ще приложи на практика 
новите знания за това как човек може да се справи 
най-добре и да покаже почтеност. 
Учениците се научават да разграничават различните 
термини и под- 
застанете пред това, което наистина означава 
ИНТЕГРИТНОСТТА. 

Книга с дейности да 



142 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 
 
 
 



143 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 
 



144 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 
 



145 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 
 



146 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 
 



147 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 



148 

 Методологично  
ръководство 

 

 

Почтеност  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - Почтеност Проучване на безопасността в интернет на училищно 
ниво самостоятелно и 
в групи. Децата ще използват Padlet за предварително 
зареждане и собствен избор на приложения или 
програми, за да споделят наученото. 

Възраст / година на 
обучение 

Възраст 12-15 години 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
Безопасност в  интернет 
Подложка 

Продължителност До 5 урока по 45 минути 

Ресурси и мате- 
риали 
Онлайн ресурси 

Падлет с връзки към различни ресурси за 
безопасност в интернет: уебстраници, видеоклипове 
в you tube, онлайн игри, подкастове и др. Достъп до 
Microsoft Teams и интернет за споделяне на падлета 
Лаптопи 
I-pad 

https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
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Конкретен план 
за описание 
стъпка по стъпка 

 
 
ръководство - 
методи, техники, 
подходи за 
учителя 

Уроци 1 и 2: Индивидуално проучване на 
ресурсите за безопасност в интернет с помощта 
на блокче с примери: Безопасност в интернет 

 
На децата ще бъде предоставен достъп до падлет с 
връзки към различни уеб-базирани ресурси по 
темата за безопасността в интернет (връзката е 
предоставена на страницата на нашия класен екип 
по ИКТ) Децата ще проучат различните учебни 
ресурси и ще вземат решение за това как биха 
искали да предадат наученото на другите. 
Те ще попълнят формуляр, за да изберат дали да 
направят видеоклип, подкаст, листовка, Power Point 
или проект по свой избор *Той трябва да бъде в 
цифров формат 

 
Уроци от 3 до 5: Съвместна работа в група, като се 
използват устройствата в клас и редица 
приложения/програми по техен избор 
Децата ще работят в групи. Ще бъдат помолени да 
обмислят идеите си за важни правила за безопасност 
в интернет Ще работят заедно на лаптоп или i-pad, за 
да създадат съвместен продукт, в който да споделят 
с другите това, което знаят за безопасността в 
интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
какво научиха 
учениците 

Те ще бъдат насърчавани да се съобразяват с 
критериите за оценяване, които ще бъдат достъпни в 
Microsoft Forms чрез техните акаунти в O365. 

 
Урок 5: Качване и споделяне на проекти чрез 
Padlet 
Групите запазват проектите си и качват линкове в 
Padlet. 
Другите групи имат достъп и могат да четат проекти, 
създадени от други групи. 
Те ще бъдат насърчавани да предоставят 
конструктивна обратна връзка чрез Microsoft Forms. 

 
 
Учениците разгледаха безопасното използване 
на интернет, правилата за безопасност в 
интернет и съвместната работа. 

https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
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Книга с дейности Работен лист: no 
Интернет 
безопасност 

https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
https://padlet.com/helensaunders/internetsafetyP5
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Почтеност  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - почтеност Предизвикайте учениците да постъпват правилно, 
като ги подложите на дейности, които задълбочават 
концепцията за интегритет. 
В класната стая има много примери за етични 
дилеми, които поставят на изпитание почтеността на 
учениците. 
Почтеността е практика да бъдеш честен и да 
показваш постоянно и безкомпромисно придържане 
към силни морални и етични принципи и ценности. 
В етиката почтеността се разглежда като честност и 
истинност или точност на действията на човека. 
Думата интегритет произлиза от латинското 
прилагателно integer, което означава цял или пълен. В 
този контекст интегритетът е вътрешното усещане за 
"цялостност", произтичащо от качества като 
честност. 

Възраст / година на 
обучение 

Възраст 16 - 19 години 

Дейност/игра Наименование на 

дейността/играта: 

Интегритетът е всичко 

Продължителност До 5 урока х 45 минути 

Ресурси и мате- 
риали 

 
Лаптопи, I-pad, интернет връзка 
Достъп до Microsoft Teams за работа в онлайн уроци, 
работа в групи и споделяне на информация в Popplet  
- мисловна карта на интегритета, Padlet - значение на 
интегритета (ситуация от реалния живот) , 
Творческа работа - LinoIt - код на честта, BookCreator 
или MS Sway - стихотворение, разказ, 
OnlineMovieMaker - видео, филм, песен, Paint.net - 
рисуване, живопис 
Връзки към различни ресурси: Фокус върху детето - 
тийнейджъри; Фокус върху детето - правилен избор 

https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
https://bookcreator.com/
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://moviemakeronline.com/
https://www.getpaint.net/download.html
https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
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Конкретен план 
за описание 
стъпка по стъпка 

Работа в онлайн уроци - срещи на класа/групата MS 
Teams 

 
Урок 1 
1. Създаване на електронна мисловна карта - Popplet - 
Мисловна карта на интегритета 
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ръководство - 
обяснение на 
учителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
методи, техники, 
подходи 

Учениците ще научат повече за значението на 
интегритета, ако имат възможност да помогнат за 
дефинирането на понятието и да определят неговата 
цел. 
Разделете учениците на 5-6 малки групи (MS Teams) и 
ги помолете да направят мозъчна атака за 4-5 
определения (синоними)/качества на личната 
почтеност, като зададете въпроса: Какво означава за 
вас думата "почтеност"? 
Съберете отново класа и помолете групите да 
споделят резултатите си. Кажете на класа да работят 
заедно, за да създадат обща електронна карта на 
съзнанието (най-подходящите и важни определения 
ще бъдат записани в червените полета). 
2. Дайте пример за всяко от предложенията на 
учениците, свързани с използването на ИКТ и 
интернет 
3. Разгледайте и обсъдете различни примери за правилно 
използване на ИКТ и интернет - нетикет и др. - Връзки 
към различни източници: Фокус върху детето - 
тийнейджъри; Фокус върху детето - правилен избор 
4. Обсъдете с класа и напишете свое определение на 
навика Интегритет: Какво означава за вас думата 
"почтеност"? Познайте значението на думата. 

 
Урок 2 
1. Коментирайте цитатите от известни личности, 
свързани с интеграцията. Изберете между 2 и 5 цитата 
от предложените: 
ПОЧТЕНОСТТА Е ДА ИЗБЕРЕШ СМЕЛОСТТА ПРЕД 
САМОУВЕРЕНОСТТА; ДА ИЗБЕРЕШ ПРАВИЛНОТО 
ПРЕД ТОВА, КОЕТО Е ЗАБАВНО, БЪРЗО ИЛИ 
ЛЕСНО; ДА ИЗБЕРЕШ ДА ПРАКТИКУВАШ 
ЦЕННОСТИТЕ СИ, А НЕ ПРОСТО ДА ГИ 
ИЗПОВЯДВАШ. 

Брене 
Браун ВЯРВАМ, ЧЕ ВСЯКО ПРАВО ВЪЗЛАГА 
ОТГОВОРНОСТ; ВСЯКА ВЪЗМОЖНОСТ - 
ЗАДЪЛЖЕНИЕ; ВСЯКА ПОЛЗА - ЗАДЪЛЖЕНИЕ. 

Джон Д. Рокфелер младши 
ПОЧТЕНОСТТА НЯМА НУЖДА ОТ ПРАВИЛА. 

Албер Камю 
НЕЗАВИСИМОСТТА Е ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, КОЕТО 
КАЗВАМЕ И КОЕТО КАЗВАМЕ, ЧЕ ПРАВИМ. 

Дон 

https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/search/adolescents
https://www.childfocus.be/fr/media-center/target_audience/young-people-89
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 Галер ИСТИНСКАТА ИНТЕГРИЕНТНОСТ ОСТАВА НА 
МЯСТО, независимо дали изпитанието е приход или 
просперитет. 

Чарлз Суиндол 
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 НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ ТОЛКОВА МНОГО ЗА СЕБЕ 
СИ. ТРЕВОЖЕТЕ СЕ ПОВЕЧЕ ЗА ХАРАКТЕРА СИ. В- 
ТЕГРИТЕТЪТ САМ ПО СЕБЕ СИ Е НАГРАДА. 

Лора 
Шлесинджър ИНТЕГРИЕНТНОСТТА Е ДА СИ КАЖЕШ 
ИСТИНАТА. А ЧЕСТНОСТТА Е ДА КАЗВАШ 
ИСТИНАТА НА ДРУГИТЕ ХОРА. 

Спенсър 
Джонсън НЕТЕГРИЧНОСТТА НЕ Е УСЛОВНА ДУМА. 
ТЯ НЕ СЕ ВЛИЯЕ ОТ ВЯТЪРА И НЕ СЕ ПРОМЕНЯ 
СПОРЕД ВРЕМЕТО. ТЯ Е ВЪТРЕШНИЯТ ВИ ОБРАЗ 
ЗА СЕБЕ СИ И АКО ПОГЛЕДНЕТЕ ТАМ И ВИДИТЕ 
ЧОВЕК, КОЙТО НЯМА ДА ИЗНЕВЕРИ, ТОГАВА 
ЗНАЕТЕ, ЧЕ ТОЙ НИКОГА НЯМА ДА ГО НАПРАВИ. 

Джон Д. 
Макдоналд 

 
2. Дискусия с целия клас. Примери за въпроси за 
дискусията: 

Кои са вашите любими цитати за почтеност от 
списъка? 

Защо? 
Опишете човек, когото познавате или за когото 
сте научили, че е почтен. На какво най-много се 
възхищавате в този човек? Защо? 
Как почтеността влияе на качеството на живота 

ни? 
Може ли човек да живее почтено по всяко 
време? Може ли някога да бъдем нечестни? 
Кога или защо? 
Какви умения притежавате, които ви помагат 
да живеете почтено? Какви умения бихте 
искали да подобрите? 
Как хората се научават да развиват почтеност? 

 

Урок 3 
1. Създаване на падлет - Важността на почтеността 
(ситуация от реалния живот) 
Прилагането на принципите на почтеността в реални 
ситуации помага на учениците да развият умения, да 
усвоят стратегии и да придобият по-дълбоко 
разбиране за почтеността. Разделете класа на 6 
малки групи (MS Teams) и предоставете различни 
сценарии за обсъждане. Обхващайте теми като 
неетично/етично поведение. Учениците ще напишат и 

 

https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
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 вмъкнат под всяка групова колона 
изображения/видеоклипове/коментари в падлета. 
2. Обсъдете заедно с класа и определете значението 
на почтеността в реалния живот (когато използваме 
ИКТ, Ин- тернет - правила). 

https://padlet.com/anelia_79/fljqt265tdllrzxp
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какво научиха 
учениците 

Урок 4-5 
1. Творческа работа 
Разделете класа на малки групи (MS Teams) и 
представете различни идеи за творческа работа в 
екип, представящи Интегритета. Изберете само една 
дейност. Предложения: 

❖ Създаване на LinoIt - Кодекс на честта, Харта   на 
класа 

Помолете класа да използва информацията, за да 
разработи кодекс на честта на дъската LinoIt, който да 
очертава правилата за поведение в (онлайн) класната 
стая. Включете учениците в разработването на 
стандарти за поведение в класната стая, които се 
основават на почтеност. 

❖ Създаване/написване на стихотворения, 
акростих, истории за навика за устойчивост с 
помощта на BookCreator или MS Sway 

❖ Създаване на ролева игра, кратък филм/видео, 
представящ ситуация на почтеност. Направете 
интервю с главните герои - OnlineMovieMaker. 

❖ Напишете, композирайте, изиграйте и 
изпейте песен - Онлайн - MovieMaker. 

❖ Направете рисунка или картина, показваща 
Изкуство и интегритет - Paint.net 

2. Представете резултатите и направете 
заключение/обзор с целия клас. 

 
Какво научиха учениците? 
✓ Да се повиши съзнанието за лична отговорност, 

за да се помогне на учениците да осъзнаят 
правилния и грешния избор. 

✓ Да разберете значението на почтеността и как 
тя влияе върху поведението на човека. 

✓ За да определим тази почтеност, тя е 
способността да действаме по начин, който 
съответства на ценностите, убежденията и 
моралните принципи, които твърдим, че 
притежаваме. Интегритетът е свързан с това да 
постъпваме правилно, дори когато никой не ни 
гледа; както и със смелостта, честността и 
уважението в ежедневните ни взаимоотношения. 

книга с дейности Изображения на интернет сайтове - 
примери Цитати за интегритет на 
интернет сайтове - примери 

http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
http://linoit.com/users/ANankova/canvases/Integrity%20-%20Honor%20code
https://bookcreator.com/
https://www.office.com/launch/sway?auth=2
https://moviemakeronline.com/
https://moviemakeronline.com/
https://moviemakeronline.com/
https://www.getpaint.net/download.html
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Самоконтрол 
AGEGROUP6- 10 

 

Навик - 
Самоконтрол 

Контрол върху собствените ви чувства 
Самоконтролът е мисловното умение, което ви помага да: 

• Дръжте под контрол емоциите си, 
когато сте разтревожени. 

• Мислете, преди да действате. 
• Спрете се да направите нещо, за 

което може да съжалявате. 

Дейност/игра Контрол на емоциите 

Възраст / година на 
обучение 

6-10 години 

Продължителност 15-20 мин. 

Ресурси и мате- 
риали 

молив и цветни моливи 

Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

Разкажете на учениците тази история: "Карл е 
малко момче, което има градина. В нея той 
засажда домати. Той ги полива, окопава ги, винаги 
се грижи за тях и им дава цялата си любов. Един 
ден е дошло едно момче, точно когато доматите 
са били узрели. Момчето ги откъснало и изяло. 
Карл много се ядосал и изкрещял на момчето. ". 
След това учениците трябва да направят 1 
упражнение в тетрадката: да ограждат с кръгче 
лицето, чието чувство показва емоциите на Карл. 
Обсъдете кои емоции са оградили учениците и 
защо. След това направете обобщение на 
значението на всяка емоция, особено ако ученикът  
е от първи клас. Накрая кажете, че според вас 
човекът трябва да е ядосан, и им кажете защо.  
След това направете второто упражнение и 
напишете две изречения как Карл е трябвало да 
реагира в ситуацията правилно, но трябва да им 
кажете, че другото момче няма кой да се грижи за 
него и че е гладувало. Обсъдете мненията им и им 
обяснете, че това е самоконтрол. Накрая ги 
накарайте да направят упражнението в тетрадката. 
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Отговори на кръстословицата: 
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Самоконтрол  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА10- 14 

 

Навик - 
Самоконтрол 

Описание и значение в училище: 

Описание и значение в училище: 
е способността да се контролираш, особено емоциите 
и желанията си, особено в трудни ситуации. 
Имайте предвид това описание. 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
 

Най-красивата статуя 

Възраст / година на 
обучение 

 
Подходящ е за деца до 14-годишна възраст 

Продължителност Един урок 

Ресурси и мате- 
риали 

 
Просторна стая, детска площадка или морава 
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Специфично 
описание 

 

план на урока 
стъпка по 
стъпка 

 
ПЪРВА част на урока - в малки групи учениците 
обсъждат и дават отговори на въпросите. 

Как определяте понятието "самоконтрол"? 

Как изглежда човек, който има самоконтрол? 

Как самоконтролът ви помага да избягвате и 
преодолявате изкушенията? 

Случвало ли ви се е да съжалявате за 
действията си, след като не сте проявили 
самоконтрол? 

Какво бихте казали, за да помогнете на някой 
друг да избегне избора, който вие направихте в 
тези ситуации? 

Кое е най-безумното нещо, което сте виждали да 
прави някой, който няма самоконтрол? 

 ВТОРА част на урока - Игра "Най-красивата статуя" 

Играта има за цел да подобри самоконтрола, като се 
абстрахира от околните разсейващи фактори, 
подобрявайки концентрацията и сдържаността. 

 
 
Едно момче и едно момиче са избрани за провокатори. 
По даден сигнал се изпълняват различни упражнения 
за бягане или специфичен начин на придвижване по 
терена. При следващия сигнал всички застават като 
атрактивна статуя (интересна поза). Тук идва ролята 
на провокаторите. Момичето се опитва да се засмее, 
да предизвика реакция, движение или някакъв звук от 
статуите на момичетата, но без да ги докосва. 
Момчето се опитва по същия начин, но само върху 
статуите на момчето. Когато някоя от статуите реагира 
на провокаторите, този играч се елиминира. Играта се 
играе в продължение на 3-4 минути, след което, ако 
има други играчи, провокаторите избират играча, който 
според тях е най-интересен. 



166 

 Методологично  
ръководство 

 

 

Самоконтрол  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

 

Навик - 
Самоконтрол 

Самоконтролът е способността да управлявате 
емоциите и действията си, така че да не се 
отклонявате от пътя си и да можете да постигнете 
дългосрочните си цели. 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
Ситуации/игра на роли 

Възраст / година на 
обучение 

14 - 16 

Продължителност 40 - 50 мин. 

Ресурси и мате- 
риали 

Карти с описание на ситуацията 

Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

Нека разгледаме един пример, за да разберем 
значението на самоконтрола. 
Да речем, че на следващата сутрин имате краен срок 
за изпълнение на проект. Но приятелите ви канят в 
последния момент да излезете на вечеря. 
Изправени сте пред дилема. Искате да излезете и да 
се забавлявате с приятели. Но в същото време 
знаете, че трябва да приключите с проекта си, за да 
не се налага да се мотаете цяла нощ. 
Какво правите? 
Упражнявате самоконтрол. С други думи, не се 
поддавате на изкушението да излезете и да се 
забавлявате, а вместо това завършвате проекта си. 
Ето как разбирането на значението на самоконтрола 
играе жизненоважна роля, за да ни помогне да 
успеем в живота. 
Винаги ще има неща, които ще ни изкушават и 
разсейват от нашите цели и ангажименти. 
Осъзнаването на важността на самоконтрола е това, 
което ни кара да правим правилните избори. Целите 
ни изискват непоколебимосъсредоточаване и отдаденост, а 
самоконтролът е механизмът, който ни спира да се 
отклоним от пътя си. 
Всеки от нас се сблъсква с такъв избор ежедневно. 
Въпреки това много от нас могат да проявят 
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 самоконтрол и да пренебрегнат изкушението да 
нарушат решенията си. Самоконтролиращите се 
хора винаги 
да се фокусират върху целите си. 
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 Но не всеки успява да упражнява самоконтрол. 
Един ученик може да реши да излезе навън, за да 
поиграе футбол и да пропусне домашните си. Или 
пък изпълнителен директор може да използва 
кратък път, за да спести време за проект, което ще 
доведе до компромис с качеството му, тъй като 
работата му е досадна. 
Хората, които се борят със самоконтрола, понякога 
трудно постигат целите си. Самоконтролът е 
вълшебното хапче, което може да има горчив вкус, 
но дава желаните резултати. 
Ползи от самоконтрола 

 
Самоконтролът може да ви помогне да 
усъвършенствате лидерските си умения и да 
живеете щастлив и пълноценен живот. Ето някои 
предимства на самоконтрола: 

1. Способност за вземане на решения 
Едно от предимствата на самоконтрола е, че той 
улеснява вземането на решения. Например, човек 
може да обича шоколад, но високите нива на 
кръвната захар ще го принудят да упражнява 
самоконтрол и да стои далеч от шоколадовите 
блокчета, бисквитите и десертите. 

 
2. По-големи шансове за успех 

Човек, който има самоконтрол, не се разсейва лесно. 
Това му дава възможност да управлява по-добре 
времето си и източниците си. Те са склонни да 
полагат продължителни и целенасочени усилия за 
постигане на целите си, които е по-вероятно да 
доведат до успех. 

 
3. Самоконтролът може да победи изкушенията 

Сред предимствата на самоконтрола е способността 
да се справяме с изкушенията. Много често можем 
да се изкушим да правим неща, които ни отклоняват 
от целите ни и влияят на качеството ни на живот. 
Например, ако не се упражняваме редовно, не само 
ще се сблъскаме с проблеми в по-късните години от 
живота си, но и редовно ще изпитваме болки, умора 
и различни други здравословни проблеми. 

 
4. Самоконтролът може да ви направи 

отличници 
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 Друго предимство на самоконтрола е, че той помага 
на учениците да се представят по-добре на изпитите 
и да запазят психическата си устойчивост. Те са по- 
фокусирани върху постигането на целите си, 
отколкото върху 
връстници. 
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 По същия начин хората с високо ниво на самоконтрол 
могат да насочат времето и енергията си към 
продуктивност на работното място, което води до 
успех в работата. 

 
5. По-добри лични взаимоотношения 

Самоконтролиращите се хора не само управляват 
действията си - те могат да регулират и емоциите си. 
Те могат да контролират гнева си или вредни емоции 
като ревност или омраза. Това им помага да се 
справят с личните взаимоотношения по-добре от 
тези, които нямат голям самоконтрол. 

 
Заключение 

 
Самоконтролът е изкуството да правите правилните 
избори, без да изпитвате противоречия. 
Самоконтролиращият се човек се фокусира само 
върху целите си и взема решения, като има предвид 
крайните цели. Помнете, че устойчивото и добре 
насочено усилие е от съществено значение за 
постигането на целите ви, а самоконтролът е 
умението, което ви държи на правилния път. 

 
https://harappa.education/harappa-diaries/importance-of- 
самоконтрол 

 
Разделете класа на 5-7 групи от по 3-5 ученици. 
Всяка група получава карта със ситуация, прочита 
я и започва дискусия по описаните в нея действия. 
Определеният говорител на групата описва 
ситуацията пред останалите групи и изразява 
мнението на групата за действията, които са 
били предприети - има ли проява на самоконтрол в 
нея и под каква форма, правилно ли е реагирал 
главният герой и други. 
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КАРТИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 
 

Ситуация № 1 
 ЗИМНИ ОЛИМПИЙСКИ ИГРИ - Състезание по биатлон - Старт 15 км 
От началото на състезанието Владимир Илиев водеше колоната на биатлона, 
заедно с 
с най-титулувания атлет на Олимпийските игри - Йоханес Тингес Бьо. До 
първите три 
стрелби, българинът споделя лидерската позиция с норвежеца. При 
пристигането си на стрелбището за последната стрелба Илиев има аванс от 
няколко секунди пред Био. Двамата започват да свалят мишените една след 
друга. Остава им само една - решаващата. Норвежецът е объркан, а Илиев 
осъзнава, че този изстрел може да му донесе титлата. Задръжте дъх, 
стреляйте и ... 

 
 
 

Ситуация №2 
ФИНАЛ НА СВЕТОВНАТА КУПА НА ФИФА 
След изиграването на редовните 90 минути от финала на Световната купа по 
футбол отборите на Германия и Франция не отбелязаха гол. Това не се 
случва след изиграването на двете продължения. Последният шанс за 
победа е изпълнението на дузпи. След изпълнението на 5 дузпи от двата 
отбора отново няма победител. При изпълнението на 6-ата дузпа 
французите пропускат. Ако германецът успее да вкара гол, той ще изведе 
отбора си до шампионската титла. Всичко зависи от точността на германския 
капитан. Той застава зад топката, засилва се, удря и вкарва победния гол, 
който украсява него и съотборниците му със златни медали и те гордо вдигат 
СВЕТОВНАТА КУПА НА ФИФА. 

 
 
 

Ситуация № 3 
ТЕНИС - МАЧ НА УИМБЪЛДЪН 
След поредица от успешно изиграни топки лидерът в световната ранглиста 
започва да прави грешки. След последната от тях, която е решаваща за 
спечелването на първия сет, той удря ракетата си в земята. Съдията го 
порицава на срещата, което води до спор между двамата и това води до 
дисквалификацията му от турнира. 

 
 
 

Ситуация № 4 
ВКЪЩИ 
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Мартин се качва в колата след скандал с родителите си. Той отива при 
приятел, за да гледа финала на Световната купа. Франция губи от Германия и 
Мартин чупи екрана на телевизора на приятеля си. Той се прибира вкъщи. Но 
родителите му все още не са се успокоили след скандала. Осъзнавайки, че 
Мартин не е постъпил правилно, той решава, че трябва да поговори с тях за 
случилото се. По време на разговора им разказал за инцидент с пешеходец, 
който бил лишен от предимство на пешеходна пътека и въпреки реакцията му 
спрял колата и се извинил. Тази негова история станала повод за нов скандал 
с баща му заради скоростта, с която шофирал. Въпреки че Мартин очакваше 
различна реакция от него, той реши да приключи разговора ... 
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Ситуация № 
НАИМЕНОВАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА 
Напишете своите въпроси и коментари тук: 
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Самоконтрол  
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - 
Самоконтрол 

Самоконтролът е способността да регулирате и 
променяте реакциите си, за да избегнете нежелани 
поведения, да увеличите желаните и да постигнете 
дългосрочни цели. Изследванията показват, че 
самоконтролът може да бъде важен за здравето и 
благополучието. /Moffitt TE, Arseneault L, Belsky D, et al. A 
gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. 
Proc Natl Acad Sci USA. 2011;108(7):2693-8. 
doi:10.1073/pnas.1010076108/ 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
НАТИСНЕТЕ БУТОНА И СТАНЕТЕ УЧИЛИЩНА 
ЗВЕЗДА 

Възраст / година на 
обучение 

16 - 19 

Продължителност От 2 до 5 урока 

Ресурси и мате- 
риали 

Карти за игра - "Натиснете бутона" 
Лист за ученически занимания с име "Натисни 
бутона и стани училищна звезда" 
Инструктирайте актьорите: 

- Да бъдеш позитивен 
- Да бъдеш любезен 
- Да дишате съзнателно - мислете за 

"вдишването и издишването на хляба". 
- Използване на "Мозъчна пауза" - бързо 

нулиране на активността в играта. 
ит 

https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108
https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108
https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108
https://doi.org/10.1073/pnas.1010076108
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Специфично 
описание 

 
 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

Колко важен е самоконтролът в ежедневието ви? 
Изследователите са установили, че хората, които 
имат по-добър самоконтрол, са по-здрави и по- 
щастливи. 
При експеримента учениците, които проявяват по- 
голяма самодисциплина, имат по-добри оценки, по- 
високи резултати на тестовете и е по-вероятно да 
бъдат приети в конкурентна академична програма. 

 
Основната цел на играта е учениците да 
следват стъпките на крепостта и по време на 
играта да овладеят самоконтрол. 
По време на играта учениците: 
- Упражняване на самоконтрол в реални 

ситуации по време на самостоятелно 
написани сценарии 

- Разбиране на самоконтрола и контрола върху 
тялото 

 - Разбиране на емоциите и отражението им в 
живота 

- Да се научите да се успокоявате 
- Развиване на волята 
- Правилен избор 
- Слушане и действие в различни роли 
- Разбиране на последствията 
- Съобразяване с чувствата на другите и 

"поставяне на мястото на приятелите". 
- Зачитане на личното пространство/изчакване 

на реда си 
Четирите основни стъпки в играта са: СПРЕТЕ - 
ПОМИСЛЕТЕ - ДЕЙСТВАЙТЕ - ПОМИСЛЕТЕ 
Тези четири стъпки са включени в картите за игра 
"Натисни бутона" и по време на играта всички 
участници в класната стая трябва да ги открият 
и да напишат предложението в "Изходния билет" в 
книгата с дейности. 
По време на ролевата игра учениците имат имена, 
различни от техните, и в класа няма ученици със 
същото име. 

 
 
 
 
ПРИМЕР ЗА БИЛЕТ ЗА НАПУСКАНЕ 
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БИЛЕТ ЗА 
ИЗХОД № 

ИМЕ НА РОЛЕВАТА СИТУАЦИЯ 

 
STOP 

 

 
МИСЛЕТЕ 

 

 
ACT 

 

 
REFLECT 
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Търпен 
ие 

AGEGROUP6- 10 
 

Навик - Търпение Речникът на Уебстър определя търпението като: 
способността, навика или факта да си търпелив; да 
понасяш трудното или неприятното, без да се 
оплакваш. Търпението се дефинира  като  качеството 
да си търпелив, как да понасяш провокации, скука, 
нещастие или болка, без да се оплакваш, да губиш 
самообладание, да се дразниш и други подобни. 

За едно малко дете търпението може да се определи 
като "да продължиш, дори и нещата да станат трудни; 
да запазиш спокойствие, когато някой или нещо те 
притеснява; и да чакаш спокойно за нещата". 

За малките деца работата в трудна ситуация изисква 
търпение, тъй като може да е изкушаващо да се 
разочароват или да се откажат, ако проектът не се 
реализира бързо или както са очаквали. Идеите 
включват лепене на малки предмети, нанизване на 
мъниста, рисуване на мрежа и оцветяване на 
квадратите на мрежата в шарка. Поговорете за 
търпението, което понякога е необходимо, докато се 
разработва проектът, и за удовлетворението, което в 
крайна сметка носи завършването на проекта. Дайте  
на учениците възможност да размишляват върху 
заобикалящата ги среда и им помогнете да се  
развиват търпеливо, изучавайки търпението на 
птицата, когато строи гнездото си, търпението, което  
ни е необходимо, за да отгледаме градината си, 
търпението, което ни е необходимо, за да засадим 
цвете, да го отгледаме и да изчакаме да цъфне. 

Наблюдението на жизнения цикъл на копринената  
буба е упражнение по търпение, по умение да се чака. 
Учениците имат възможност да работят самостоятелно 
и в група, за да наблюдават различните етапи на едно 
живо същество, което претърпява трансформация в 
рамките на сравнително кратък жизнен цикъл (от 
стадия на яйцето до ларвата, какавидата и молеца). 

За да съпътствате този процес, е необходимо да сте 
търпеливи, да умеете да чакате, да се грижите за  това 



177 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 да се случи нещо вълшебно. Осъзнайте/приемете, че 
има "неща", които не можем да контролираме ... и се 
научете, че чакането със спокойствие, носи добри 
неща. 

Дейност / игра Създаване на копринени буби у дома или в 
Центъра за обучение - (SEN) 

Възраст / година на 
обучение 

6-10 години 1-ви / 2-ри цикъл 

Продължителност 3 х 45-минутни урока 

Около 15 минути на ден в продължение на 2 месеца 
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Ресурси и мате- 
риали 

Онлайн ресурси 

Падлет с всички връзки и ресурси за изпълнение на 
дейността; достъп до Google Classroom за 
споделяне на задачите на дейността; Power Point; 
задачи; насоки; видеоклипове; връзки; уебстраници; 
работни листове; формуляри на Google; QR код. 

Лаптопи; хромирани книги; мобилни телефони. 

Връзка към Padlet: 
https://padlet.com/mariatiago/silkworms 

 
 

Яйца на копринени буби (около 20), картонена  
кутия, черничеви листа, лупа, пинсети, микроскоп, 
камера, календар, материали за рисуване. 

Специфично 
описание 

 
 
Стъпка по стъпка 

На учениците ще бъде предоставен достъп до 
Padlet с връзки към всички ресурси. 

 
 
Урок1 - Достъп до Google класна стая: 

Ангажиране на обучаемите: 

Учениците ще бъдат помолени да направят 
мозъчна атака за това какво е 

Търпение; какво означава да бъдеш търпелив; 
защо търпението е важно. 

Те ще споделят идеите си, ще дискутират и ще 
гласуват за най-доброто определение - 

http://www.tricider.com/brainstorming/3TRhm7KetUl 
 
 

Докато представя на учениците слайд от Google / 
Power Point, учителят задава на учениците няколко 
въпроса за някои снимки, свързани с копринената 
буба: пита ги дали знаят какво представлява тя? 
Как е направена? За какво служи / каква е 
употребата му? ... 

На базата на тази дискусия учениците трябва да 
проучат/извършат някои изследвания, за да 
отговорят на въпросите (линкът е предоставен в 
задачата в Google класа). След това те 
представят 

https://padlet.com/mariatiago/silkworms
http://www.tricider.com/brainstorming/3TRhm7KetUl
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 резултатите от своите изследвания. (Google Meet - 
може да е индивидуална работа или работа по 
двойки). 

Забележка: Ако по време на презентацията 
учениците могат да говорят/дебатират по 
темата, не е необходимо да се прави проучване. 

След като учениците стигнаха до заключението, че 
копринените буби се създават, за да произвеждат 
пашкули, от които се получава коприна, и че 
коприната се използва в текстилната  
промишленост, за изработване на тъкани и 
бродерии! Учителят отправя предизвикателството: 
А какво ще кажете за създаването на копринени 
буби, докато получите пашкул? 

Забележка: Дейността може да се извърши в 
голяма група/групи, в малки групи или дори 
индивидуално. Всяка група/лице носи 
отговорност за своите яйца. 

Пакетът с яйцата ще бъде изпратен по 
пощата или ще бъде взет от училището. 

На учениците ще бъде предоставен достъп до 
задачи и ресурси за създаване на ръководство за 
копринени буби, както и до класната стая на 
Google. 

Учениците ще имат възможност да създават и 
споделят визуални истории; да създават свои 
собствени онлайн книги; да правят онлайн 
видеоклипове. 

Учениците ще качат своите проекти/продукти, 
за да ги споделят със съучениците си в Padlet. 

Първият урок може да се проведе на дата, която 
учителят сметне за подходяща, но  
опитът/дейността трябва да започне през пролетта. 

Учителят напътства ученика по време на всички 
етапи, както е посочено! (Насоките са предоставени 
в класната стая на Google) 

Първи етап - от яйцето до излюпването (около 
12/14 дни) в зависимост от температурата в 
помещението. 

Отбележете началната дата в календара. - 
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 W2_silkwormpage journal 

Пребройте яйцата. Запишете броя им. 

Поставете яйцата в картонена кутия на стайна 
температура. 

Проверете  цвета  на  яйцата.  Снимка  /     Рисунка. 
W1_Storyboard slide_template 

Наблюдавайте ембрионите в яйцеклетките 
(използвайте микроскоп). Регистрирайте / 
нарисувайте. 
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 Наблюдавайте раждането на някои домашни 
любимци (възможно е с просто око, използвайте 
лупата, за да видите детайлите). 

 
 

2-ри етап - Растеж на копринените буби (около 30 
дни)- W3_silk- дневник на страницата на бубите 

По време на процеса на растеж хранете животните 
с многоплодни листа (пресни и без влага) и 
поддържайте кутията чиста. Учениците трябва да 
изваждат копринените буби една по една, за да 
почистят кутията и да ги поставят обратно с 
пискюли. (Тази дейност изисква внимание и 
търпение). 

Животните преминават през четири кожни разсада, 
които де- финират петте им възрасти. Учениците 
трябва да следват този процес и да правят записи 
за всяка възраст. Едва след наблюдение и 
записване те трябва да дадат храната. 

- 1-ва възраст - от излюпването до 5 дни / 1-ви 
разсад - запишете датата и направете 
снимка. 

- 2-ра възраст - от 6-ия до 9-ия ден / 2-ро 
линеене - Запишете датата и направете 
снимка. 

- Трета възраст - от 10-ия до 15-ия ден / 
Трети разсад - запишете датата и 
снимката. 

- Четвърта възраст - от 16-ия до 20-ия ден / 
Четвърто линеене - Запишете датата и 
направете снимка. 

- 5-та възраст - от 21-ия до 30-ия ден - запис на 
дата и снимка. 

3-ти етап - Изработване на пашкула (около 15 дни) 

Бръмбарите търсят ъгъл в кутията, за да направят 
пашкул. Запишете датата на започване на строежа 
на пашкула и го снимайте. 

Учителят трябва да заведе ученика да наблюдава 
търпението/спокойствието, с което животните 
изграждат пашкула. След като пашкулът е готов, 
попитайте какво ще се случи отстрани. 
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 В пашкула се извършва процес на трансформация  
в продължение на около 10 дни, докато се формира 
възрастният индивид - пеперудата. 

4-ти етап - От пеперудата до яйцето (животът на 
пеперудата е около 13 дни) 
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 За да напусне, пеперудата разкъсва пашкула. 
Запишете датата на заминаване на пеперудите. 
Нарисувайте / снимайте. W1 

Чифтосване на пеперуди. Пребройте броя на 
яйцата при всяка снасяне. 

Уроци 2 - 3 

Учениците ще създадат свой продукт: видеоклип; 
книга с всички снимки и материали, направени по 
време на техните наблюдения, рисунки и 
регистрации по време на различните етапи от 
жизнения цикъл на копринената буба. 

W4 Жизнен цикъл на копринената буба 

Учениците ще представят своите продукти пред 
класа; ще коментират тези цитати и ще направят 
оценка на дейността. 

 
 

" Истинският мъдрец чака в тишина, чака в мир, 
докато всичко се случва. По този начин усещаме 
спокойствие, хармония, а светът следва своя    ход" 
Лао Дзъ 

 
 

"Търпението е спокойното приемане на факта, че 
нещата могат да се случат по различен начин. 

ред от този, който имате в ума си." Дейвид Г. 
Ален 

"Търпението не е умението да чакаш, а 
умението да запазиш добро отношение, докато 
чакаш" Джойс Майер 

 
 

"Да загубиш търпение означава да загубиш 
битката." Махатма Ганди 

 
 

Въпроси за обсъждане: 

Кой е любимият ви цитат? Защо? 

Какви умения са нужни на човек, за да бъде 
истински мъдрец (мъдър)? 
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 Как можете да се научите да развивате уменията 
си за търпение? 

 
 
Оценка на дейността 
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 Отбележете мнението си с Х. 

 Сега 
мога да 

Много 
добре 

 

 
 

Доб 
ре 

 

 
 

С трудности 
 

 
 
 

Да не се 
отказвате 
, дори ако 

нещата 
са   

трудни. 

   

Запазете 
спокойств 
ие, когато 
някой или 
нещо ме 
притеснява. 

   

Изчакайте 
спокойно 
нещата 

   

Или учениците ще предоставятобратна връзка чрез 

формуляри в GoogleВръзка: 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

Търпен 
ие 

 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА10- 14 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Навик - Търпение Речникът на Уебстър определя търпението 
като: способноста, навикът или фактът да си търпелив; да 
понасяш трудното или неприятното, без да се 
оплакваш. Търпението се определя като качество на 
търпението, като понасяне на провокация, досада, 
нещастие или болка, без да се оплакваш, да губиш 
самообладание, да се дразниш или нещо подобно. 

За едно малко дете търпението може да се определи 
като "да продължаваш да вървиш напред, дори ако 
нещата са трудни; да останеш спокоен, когато някой 
или нещо те притеснява; и да чакаш спокойно." 

За малките деца работата по труден занаят изисква 
търпение, тъй като може да е изкушаващо да се 
разочароват или да се откажат, ако проектът не се 
оформи бързо или не е такъв, какъвто са си го 
представяли. Идеите включват лепене на малки 
предмети, нанизване на конци 

 мъниста, начертаване на мрежа и оцветяване на 
квадратите на мрежата в модел. Разкажете как 
търпението, което сте използвали, докато сте 
сглобявали изделието, се е отплатило накрая и колко 
удовлетворяващо е било завършването на проекта. 
Поговорете как щеше да изглежда занаятът по 
различен начин, ако не бяхте толкова търпеливи. 

Дайте на учениците възможност да размишляват 
върху това, което ги заобикаля, и им помогнете да 
развият търпението си, като изучат търпението на 
птица в гнездото ѝ, като отгледат собствена малка 
градина, като отгледат цъфтящо растение и го 
изчакат да цъфне или като отгледат захарен бонбон. 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 

Отглеждане на "бонбони за търпение" 

Възраст / година на 
обучение 

10 - 14-годишни 

Продължителност 40 минути 

(30 минути) допълнителен урок 

Ресурси и мате- 
риали 

Чаша вода, три чаши захар, стъклен буркан, щипка за 
хартия, оцветители за храна (по избор), хартиена 
кърпа или филтър за кафе и вълна или памучен конец. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/patient#h1
https://www.dictionary.com/browse/patience
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Специфично 
описание 

 
 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

Цели на обучението 

- да помогне на учениците да развият търпението си. 

- Изберете си от някои дейности, които помагат на 
децата: 

- да изчакате спокойно да се случи дадено събитие 
или награда. 

- да бъдете по-толерантни към недостатъците на 
другите. 

- ограничаване на бързия характер, взискателността 
и нетърпимостта към недостатъците на другите 

Стъпки 

1- Като възрастен, който наблюдава, кипнете чаша вода 
на котлона. 

2 - Отстранете тенджерата от котлона и помолете 
децата си да ви помогнат да разбъркате трите чаши 
захар, една по една, с една чаена лъжичка. (Това е 
първото упражнение за търпение.) Докато децата 
разбъркват всяка чаена лъжичка захар, докато тя се 
разтвори, поговорете за ситуации, в които е трудно да 
бъдем търпеливи. Насърчавайте ги да разбъркват 
усърдно. (Ако захарта не се разбърква постепенно, 
вашите 
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 "бонбони за търпение" няма да се образуват 
правилно.) Щом захарта започне да се трупа на 
дъното на съда, значи е добавена достатъчно. 

3 - След това изсипете наситения със захар разтвор в 
прозрачен стъклен буркан. Ако желаете, сега е 
моментът да използвате хранителен оцветител, за да 
оцветите захарната вода. 

4 - За да създадете повърхност за растеж на 
кристалите, завържете вълнен или памучен конец за 
средата на молив. Завържете щипка за хартия или 
подобна стерилна тежест без олово в другия край на 
връвчицата. 

5 - Закачете връвчицата в захарния разтвор, като се 
уверите, че тежестта е много близо до дъното на 
буркана, но не го докосва. 

6 - Преместете буркана на място, където няма да 
бъде обезпокояван, но ще може да бъде наблюдаван 
отблизо. Покрийте горната част на буркана с хартиена 
кърпа или филтър за кафе, за да го предпазите от 
замърсяване. 

 
 
7- Остава само да наблюдавате и да чакате. Около 24 
часа след това трябва да видите образуването на 
кристали. Кристалите ще продължат да се образуват 
до изчерпване на захарта. 

8 - Накрая извадете кристалите и ги оставете да 
изсъхнат. Можете да ги запазите или да позволите на 
учениците да ги изядат. 

Докато се наслаждавате на храната или се любувате 
на кристалите, отделете време да обсъдите с 
учениците си, че в нас трябва да има сила, която ни 
помага да бъдем търпеливи. 

Точно както кристалите не пораснаха веднага, 
понякога трябва да изчакаме спокойно и е необходимо 
време, за да получим това, което искаме, да получим 
награда за усилията си. 

Обяснете, че да бъдеш търпелив е трудно, но с 
известно обучение това е възможно и полезно! 

Оценка на дейността 
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Отбележете мнението си с Х. 

 Сега мога да Много 
добре 

Доб 
ре 

 

 
 

С трудности 
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  Не се отказвайте, дори 
ако нещата станат 
трудни 

   

Запазвам спокойствие, 
когато някой или нещо 
ме притеснява 

   

Изчакайте спокойно 
нещата 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВТОРИ урок - Допълнителни примери 

Търпение в природата 

Животните проявяват голямо търпение, докато 
инкубират яйцата си. Много от тях издържат дълго 
време без храна и вода, докато чакат яйцата им да  
се излюпят. 

Използвайте въпросите за дискусия, за да запознаете 
учениците с идеята за търпението на птиците. 
Птиците обикновено инкубират яйцата си поне 
няколко седмици, преди да се излюпят малките им. 

1 - Колко време трябва да седи птицата върху 
яйцата си, преди те да се излюпят? 

2 - Какво ще се случи, ако птицата стане 
нетърпелива и си тръгне, оставяйки яйцата си 
твърде дълго? 

3 - Има ли нещо, което ви е трудно да чакате? 

За да си припомните за търпението, помолете 
учениците да се упражнят да издават птичи звуци или 
да чуруликат следващия път, когато се изкушат да 
бъдат нетърпеливи. Може също така да искате да 
започнете да чуруликате като птица като напомняне, 
когато видите, че някое дете започва да проявява 
нетърпение. Птиците могат да напомнят на всички 
нас, че търпението си има своята награда. За своето 
търпение птиците са възнаградени с гнездо, пълно с 
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 малки птиченца. По същия начин, когато членовете на 
семейството са търпеливи един към друг, наградата 
им е мирно домакинство. 
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 Съзряване на плодовете 

Купете предварително зелени плодове. Донесете ги в 
клас и накарайте учениците да ги опитат, когато са 
зелени, а след това изчакайте няколко дни и ги 
опитайте, когато узреят. Обяснете, че животът е като 
чакането на плодовете да узреят. Понякога, когато 
сме нетърпеливи за нещата и ги изискваме веднага, 
крайният резултат ще бъде, че те няма да изглеждат 
толкова добри, колкото ако бяхме изчакали. 

Можете да дадете примери, които са приложими в 
живота на децата ви, например торта за рожден ден. 
Когато за рожден ден е украсена красива торта, е 
трудно да се изчака пристигането на гостите, за да се 
хапне от нея, но би било много разочароващо да 
поднесете на приятелите си торта за рожден ден с 
откъснато парче от нея. 

 
 

Търпен 
ие 

 
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 
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Навик - Търпение Речникът на Уебстър определя търпението като: 
способността, навика или факта да си търпелив; да 
понасяш трудното или неприятното, без да се 
оплакваш. Търпението се дефинира като качеството 
да си търпелив, как да понасяш провокация, досада, 
нещастие или болка, без да се оплакваш, да губиш 
темпо, да се дразниш и други подобни. 

За едно малко дете търпението може да се определи 
като "да продължиш, дори и нещата да станат 
трудни; да запазиш спокойствие, когато някой или 
нещо те притеснява; да чакаш спокойно нещата". 

За малките деца работата в трудна ситуация изисква 
търпение, защото може да е изкушаващо да се 
разочароват или да се откажат, ако проектът не се 
развива бързо или не е такъв, какъвто са очаквали. 
Идеите включват лепене на малки предмети, 
нанизване на мъниста, рисуване на мрежа и 
оцветяване на квадратите на мрежата в шарка. 
Поговорете за търпението, което понякога е 
необходимо, докато се разработва проектът, и за 
удовлетворението, което в крайна сметка носи 
завършването на проекта. Дайте възможност на 
нашите ученици да размишляват върху това, което ги 
заобикаля, и им помогнете да се развиват с търпение, 
изучавайки 
търпението на птица, когато строи гнездото си, 
търпението, което ние 

 да отглеждаме градината си, търпението, което ни е 
необходимо, за да засадим цвете, да го отгледаме и 
да изчакаме да цъфне. 

Дейност / игра Интерактивно търпение! 

Възраст / учебна 
година 

14 - 16 години 

Продължителност 30 минути 

4 до 15 души 
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Ресурси и 

материали Онлайн 

ресурси 

Лаптопи; хромирани книги; I-pad; мобилни 
телефони; интернет връзка. 

Достъп до Google Classroom за работа в онлайн 
уроците и задачите за дейности. 

 
 
 
Връзка към слайдовете в Google: 

https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3Ab- 
TIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing 

Връзка към Padlet: 

https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience 

Връзка към Self Assessment: 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

Руло от вълнен или памучен конец, балон и кофа 
(или картонена кутия), малко по-голяма от пълния 
балон. 

Забележка: Ако е ветровито, може да се наложи да 
сложите малко пясък в балона. 

Специфично 

описание Клас 

"стъпка по 

стъпка 

Достъп до класна стая в Google. 

Споделете с учениците презентацията в Google 
слайдове и я разгледайте по време на урока. 

Връзка към слайдовете в Google: 

https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3Ab- 
TIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing 

 
 
Цели на обучението 

- да помага на учениците да развиват търпението си. 

https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nIYzFS5kj2wrQY3AbTIXCg-IcnXiprQb/view?usp=sharing
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 - изберете някои дейности, които помагат на децата. 

- изчакайте спокойно за момент или за награда. 

- да бъдем по-толерантни към трудностите на другите. 

- да работи в сътрудничество и координация с другите. 

- насърчаване на междуличностните отношения и 
развиване на самоувереност. 

 
 
Стъпки 

Учениците ще бъдат помолени да споделят идеите 
си на Padlet за класа по следните теми: 

Дайте определение за търпение. 

Кога е необходимо търпение? 

Искате ли да бъдете по-търпеливи? 

Техните отговори ще послужат като отправна точка за 
дейността. 

Първа фаза: 

1 - Учениците ще бъдат помолени да излязат 
навън или да намерят голямо място в стаята; да се 
присъединят към родителите си и брат(к)а или 
сестрата(ите); 

2 - Помолете учениците да направят кръг и да 
поставят кофа в центъра му; 

3 - Ученикът (или някой от роднините му) взема върха 
на рулото и го хваща с пръсти; 

4 - Ученикът избира свой роднина от кръга, 
определя едно негово качество (а) и му хвърля 
ролката (А); 

 
 
5 - Това лице (а) прави същото и продължава играта, 
докато образува мрежа с валяка (Б). 

https://padlet.com/mariatiago/InteractivePatience
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2-ра фаза: 

След като всеки е получил комплимент, 
преминаваме към следващия етап: 

1 - Поставете балона върху мрежата. 

2 - Групата ще трябва да ви води търпеливо, без 
да докосва ръцете ви, към центъра, за да паднете 
в кофата. 

ЗАБЕЛЕЖКА: ако балонът падне на земята, 
поставете го обратно на мрежата и опитайте 
отново, докато накрая падне в кофата. 

Учителят трябва да насърчи учениците да заснемат 
или запишат различните изпълнявани задачи. Най- 
добрите им снимки могат да бъдат споделени със 
съучениците им в Padlet на класа. 

Учителят обяснява, че да бъдеш търпелив и да 
работиш в екип не винаги е лесно, но е от съществено 
значение за постигането на някои цели! 

Чрез взаимните похвали се насърчават 
самочувствието и междуличностните отношения, 
което улеснява съвместната работа с оглед на 
общата цел. 

Оценка на дейността 

Връзка за самооценка: 

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

или Отбележете мнението си с X. 
 Сега мога да Много 

добре 
 

 
 
 

Добре 
 

 
 
 
 

Със 
затруд 
нения 

 

 
Да не се 

отказвате, дори 
и да е трудно. 

   

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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  Издържайте / 
прегърнете; 
да се справяте с 
това, което е 

   

  труден или 
неприятен, без 

да се коментира 

   

Запазвам 
спокойствие, 

когато някой или 
нещо ме 

притеснява 

   

Изчакайте 
спокойно 
нещата 
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Търпен 
ие 

 
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 

 

Навик - 
Търпение / 
толерантност 

В нашето училище има ученици от Ангола, Мозамбик, 
Гвинея, Бразилия и СЕН. 
Думите са важни. Думите ни могат да утешат и да 
изразят, че разбираме или че "виждаме" другия човек 
пред нас. И разбира се, думите ни могат да направят 
обратното: да наранят, изолират и да накарат някого  
да се чувства незначителен. 
Дайте на учениците възможност да се замислят за 
личното и общественото въздействие на различното 
отношение към хората въз основа на нещо, което не 
зависи от тях. Те ще идентифицират някои корени на 
нетолерантността и предразсъдъците и ще направят 
мозъчна атака за стратегии и решения за 
преодоляването им. 
В тези уроци учениците ще могат да се замислят за 
думите, които ще казват в бъдеще. Те ще разберат, че 
е важно да се замисляме за думите, които използваме, 
защото всеки тълкува нещата по различен начин. За 
добро и за лошо, думите ни сигнализират за нашите 
ценности и убеждения. Те също така ще 
идентифицират корените и последиците от 
невключващите, нетолерантните 
поведение. 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
Думите имат значение 

Възраст / година на 
обучение 

16 - 18 години 

Продължителност До 5 урока по 45 минути 

Ресурси и мате- 
риали 
Онлайн материали 

Padlet Достъп до Google Classroom за споделяне на 
задачите за дейности; насоки; връзки; уебстраници; 
работни листове; формуляри на Google; 
Лаптопи; хромирани книги; мобилни телефони. 
Тетрадки; химикал или молив; компютър; копия на 
Reproduci- ble "Words Matter" 

https://padlet.com/mariatiago/wordsmatter
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Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

 
Урок 1 

 
Използвам думите, за да насърчавам и да 
създавам надежда и красота. 
Учителят моли учениците да гледат няколко портрета с 
различни думи под тях. След това ги пита: какво 
виждат сходно/различно в портретите. Те могат да 
предложат следното: "На всички има по една дума", 
"На повечето има човек или част от човек", "На всички 
има обстановка", "На всички 
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 не всички са цветни", "Някои са черно-бели" - това са 
ВСИЧКИ положителни думи. 
След това, след като гледате видеоклиповете: "Моята 
дума е "IMPACT"" от видеоклипа "Моето намерение" и 
"Колко силни са думите" учителят задава на учениците 
някои въпроси, като например: Каква добродетел 
искате да имате повече в живота си? Какво 
предизвикателство искате да преодолеете в живота 
си? За какво сте най-пасивни и какво правите повече в 
живота си? 
Те ще бъдат насърчени да напишат дума, която ги 
представя, и да илюстрират защо са избрали тази 
дума. - Google слайдове* Padlet -Те ще бъдат на 
разположение в класната стая на Google ; 
Формуляри на Google. 
Те ще споделят своите слайдове пред съучениците 
си и ще се замислят за силата на думите да 
насърчават и да създават надежда и красота. 
Урок 2 
Полезни срещу обидни думи... Думите са силни! 

Учениците ще гледат видеоклипове и ще прочетат 
някои статии, за да разберат по-добре огромното 
въздействие, което думата "Р" оказва върху хората с 
увреждания. Нека помогнем да се разпространи 
информацията, след като думата R наранява. Думи, 
които нараняват; Веднъж изречени; Силата на 
думите; Думите нараняват; Думата R; Кога е добре да 
се каже думата R? 

 
Задавайте въпроси като: 

a. Защо, според вас, хората се отнасят 
обидно към другите, когато дори не ги 
познават? 

b. Какво може да накара човек на вашата 
възраст да бъде нетолерантен към 
другите? Причините могат да включват: 
нетолерантност от страна на семейството, 
приятелите или обществото; несигурност; страх; 
непознатост; невежество; конкурентност; 
нужда от приспособяване; нужда от власт; 
или липса на образование. 

c. Какво значение има изборът на думи? 
d. Откога не сте чували някой да използва 

думата "Р"? 

https://www.facebook.com/watch/?v=10110001268474725
https://www.facebook.com/watch/?v=10110001268474725
https://www.youtube.com/watch?v=TC-X4eidrOo
https://www.youtube.com/watch?v=TC-X4eidrOo
https://www.youtube.com/watch?v=PrdPUmIKQGg
https://www.youtube.com/watch?v=PrdPUmIKQGg
https://www.youtube.com/watch?v=JFLgyONK1Pc
https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU
https://www.youtube.com/watch?v=Hzgzim5m7oU
https://www.youtube.com/watch?v=PrdPUmIKQGg
https://www.youtube.com/watch?v=glN3alWrSyQ
https://www.youtube.com/watch?v=i0-WEOmQtrI
https://www.youtube.com/watch?v=i0-WEOmQtrI
https://www.youtube.com/watch?v=i0-WEOmQtrI


201 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 e. Дали е в училище, в песен, в туитър, в 
търговски център или ресторант? 

 
Обсъдете какви други варианти на поведение могат да 
имат, за да запазят уважението към другите. 
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 От дискусията учениците трябва да заключат, че 
думите имат значение. Думите ни могат да утешат и 
да изразят, че разбираме или че "виждаме" другия 
човек пред нас. И, разбира се, думите ни могат да 
направят обратното: да наранят, да изолират и да 
накарат някого да се чувства незначителен. 
Те ще могат да разберат, че е важно да се 
замисляме за думите, които използваме, защото 
всеки разбира нещата по различен начин. 

 
Споделете връзката с брошурата1 "Думите имат 
значение", в която учениците се приканват да 
помислят върху собствената си употреба на думата 
"Р" - активна или пасивна. 
1. Дайте на учениците време да попълнят 

листовката1 и след това обсъдете отговорите като 
клас. Какви изводи могат да направят учениците за 
употребата на думата "Р" в тяхното училище? В 
тяхната общност? Какво е положението в 
обществото като цяло? 

 
2. Разделете учениците на групи и ги помолете да 

споделят примери за това кога са били жертва, 
свидетел или извършител на нетолерантност или 
дискриминация от какъвто и да е вид. 

a. Въз основа на примерите, биха ли 
казали учениците, че във вашето 
училище съществуват предразсъдъци и 
нетолерантност? В общността? 

 
b. Какво да кажем за предразсъдъците и 

нетолерантността, насочени специалнокъм 
хората с увреждания? Съществуват ли те 
в училището или в общността? 

 
 
 
Урок 3 
3. Предизвикайте ученическите групи да направят 

проучване или просто да посочат примери от 
историята, когато нетолерантността и 
предразсъдъците са имали негативен ефект, който 
е променил историята. Примерите включват 
смъртта на Джордж Флойд; терористичните атаки 
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 срещу вестник "Шарли Ебдо" в Париж, Холокоста, 
геноцида в Дарфур, терористичните атаки от 11 
септември и убийството на Мартин Лутър Кинг- 
младши. 

 
Задавайте въпроси като: 

a. Какво се е случило в това събитие, за да 
промени историята? 
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 b. По какъв начин хората са били 
дискриминирани или третирани различно 
заради нещо, което не са могли да 
контролират? 

c. Какво положително въздействие има 
това събитие, ако има такова? 

d. Как би могъл да се промени светът, ако 
това събитие не се беше случило? 

Учениците представят резултатите си пред целия клас 
и правят заключение за целия клас. 
Уроци 4 - 5 
Предизвикат 
елство: 
Изборът на ученика и гласът му 
За тази дейност кажете на учениците, че ще създадат 
лозунг, плакат, видеоклип, стихотворение или листовка, с 
които да повлияят на връстниците си, за да помогнат да се 
обърнат тенденциите за използване на думата "R", 
нетолерантността и предразсъдъците към хората с 
увреждания. 
Учениците ще представят своите продукти пред класа, ще 
гласуват за най-добрите, които ще бъдат разпространени 
в социалните медии на общността, и ще направят оценка 
на дейността. 
Целта е да ги насочим по пътя, който ще ги накара да се 
замислят за нещата, които казват в бъдеще. Разберете, че 
е важно да се замислим за думите, които използваме, 
защото всеки тълкува нещата по различен начин. Че 
нашият разговор е някъде в главата им, така че следващия 
път, когато видят някого да използва думата "Р" или да 
унижава друг човек, нашата дискусия отново изниква и ги 
кара да се чувстват толкова неудобно, че са принудени да 
обърнат внимание на това, което им казват тези чувства. 
Учениците ще предоставят обратната си връзка 
чрез формуляри в Google Връзка: 
https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9 

 
4. Оценка на дейността 

 Сега мога да Много добре Доб 
ре 

С трудности  

Размишлявам върху думите,     
 които използвам, казвам     

Размишлявайте върху 
силата на избора 
на думи 

    

Определяне на влиянието на 
някои думи върху живота 
на други хора 

    

Идентифициране на 
последиците от 
различното отношение 
към някого 

    

https://forms.gle/g5123xTprogK5Jzi9
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Емпатия 
 

AGEGROUP6- 10 
 

Навик - Емпатия Емпатията е способността да разпознаваме, 
разбираме и усещаме емоциите на другите хора, като 
изхождаме от собствения си житейски опит. 
Емпатията е просоциален тип поведение, което играе 
важна роля за хармоничното развитие на децата в 
пред- пубертетна възраст (10/11-14/15 години). 
Необходимостта от увеличаване на броя на 
междуличностните отношения е характерна за този 
етап на развитие. Емпатичното дете в 
предтийнейджърска възраст има способността да се 
поставя въображаемо на мястото на другите хора, да 
разбира тяхната гледна точка, да ес- тавира дълбоки 
взаимоотношения и емоционални връзки с тях. Това 
допринася за интеграцията им в рамките на 
училищната група, което е и предпоставка за 
оптимално 
развитие на училището. 

Дейност/игра Наименование на 
дейността/играта: " 
Чувствата" 
" Играта с обувките" 
" Очилата за емпатия" 

Възраст / година на 
обучение 

6-10 години. 

Продължителност 50 минути 

Ресурси и мате- 
риали 

Емпатия - най-добрата вдъхновяваща 
история 
https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY 
"Аз съм пъзел - Дневен пъзел" - източник Google 
" Очилата за емпатия"- изрязано изображение за 
ролевата игра 
Лаптоп, интернет връзка, 

https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY
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Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по 
стъпка 

I. Подготовка на класа и учениците, проверка дали 
всички ученици са се присъединили към онлайн 
класа - 1 минута 
II. Привличане на вниманието на учениците 
- кратка видео сесия 2:47 минути 
- Дискусия в клас за филма и неговото послание 
2-3 минути 
III. Посочване на темата и целите на урока - 1 
минута 
IV. Насочване на процеса на учене 
12 минути 
-Учителят обяснява термина "емпатия", като се 
позовава на отношенията между главните герои във 
видеото. 
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 -Учителят моли учениците да попълнят "Групата" - 
учениците попълват мисловната карта въз основа на 
зададените им въпроси, които имат за цел да 
подчертаят моралните ценности, на които се 
основава това чувство. 

• Какви чувства изпитва момчето към 
кученцето? (любов и съпричастност) 

• Какво е било отношението на момчето към 
кученцето? (Уважение) 

• Как се е държало детето? (Честно и с 
достойнство) 

• Какво можем да научим от връзката между 
двамата герои? (Да бъдем справедливи, 
уважителни, любящи, разбиращи хората 
около нас.) 

• Как момчето доказа, че е съпричастно към 
кученцето? 

• Кога сме емпатични? (Когато разбираме 
другите на базата на това, което вече сме 
преживели) 

- Учителят приканва учениците да разгледат 
триъгълника "Емоции", "Аз в отношенията с другите" - 
изложение, анализ, разбиране на човешките 
взаимоотношения и връзки (симпатия, антипатия, 
емпатия) - основни аспекти, разлики и прилики. 
-притчи и поговорки 

V. Дидактични игри: 
1. "Аз съм пъзел Daily Jigsaw Puzzle" 
https://www.dailyjigsawpuzzles.net/ 8 
минути 

 
Учениците трябва да решат онлайн пъзел, който се 
основава на изображение от видеоклипа, който са 
гледали. 

 
2. "Чувствата" - дебат и анализ 5 минути 

"Наскоро се присъединих към един клас и трябваше  
да работя повече, за да ги настигна." 
Как се е чувствало това дете? ( ...) Как мислите, че  
е успяло да преодолее това? (...) 

 
3. "Игрите с обувки" 

Учителят определя 2 или 3 деца за тази игра. Всяко 
дете  ще "обуе"  обувките  на  друг  съученик по  свой 

https://www.dailyjigsawpuzzles.net/
https://www.dailyjigsawpuzzles.net/
https://www.dailyjigsawpuzzles.net/


209 

 Методологично  
ръководство 

 

 

 избор. Всяко от тях ще опише личността на другия, 
неговите страсти, хранителни, културни, спортни 
предпочитания от гледна точка на детето, чиито 
обувки е обуло. 

4 минути 
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 4. "Очилата за емпатия!" 
Учениците изрязват изображението на очилата. Децата 
получават задачата да помислят и да разкажат за 
историята, която им е разказал Т. с помощта на 
вълшебните очила, които могат да кажат само 
истината. 

 
Кой е Райт?... 

 
" Един ден, когато Матю пристигнал в училище, 
открил, че в албума му липсват няколко коли. Беше 
прекарал много време с баща си, за да подреди и 
класифицира всички коли в албума според марката им. 
Всички те бяха там, подредени в редица, хубави и 
спокойни. Това беше важно постижение за него. 
Неговата страст. Но сега..., една липсваше. Той не 
можеше да разбере защо. Беше показал всички на най- 
добрите си приятели, които наистина бяха завидели. 
Беше напълно озадачен. 

По някое време един червенокос къдрав съученик, 
почервенял от гняв, призна: 

- Взех черната ви кола с червени стрелки на 
калниците. Взех я! Каза тя, докато лицето ѝ се 
заливаше с огромни, горчиви сълзи. 

Матю потискаше сълзите си, това беше важна 
кола за него! Защо онова червенокосо момиче я взе? 
Имаше ли някаква причина? За няколко секунди 
мислите му се върнаха 
до колата си, после към къдравото русокосо момиче, 
чието лице беше по-горещо от слънцето .... и той 
започна да си мисли защо 
тя плачеше по-силно от него, не беше тя, която е 
загубила кола за колекция " 

Учителят моли учениците да сложат 
емпатичните очила на носа си и да продължат 
историята... 
Учителят пита учениците какво според тях се е 
случило след това? 
Разкажете историята си на класа така, както я 
виждате през магическите стъкла, които казват 
само истината. 

12 минути 
 
 

VI.Обратна връзка1минута 
Вербална оценка на дейността. Учениците дават 
обратна връзка за това, което са научили, и за 
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 това как са се чувствали по време на дейността. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Емпатия 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА10- 14 
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Навик - Емпатия Емпатията е способността да разпознаваме, разбираме 
и усещаме емоциите на другите хора, като изхождаме 
от собствения си житейски опит. 
ции. 

 Емпатията е просоциален тип поведение, което играе 
важна роля за хармоничното развитие на децата в 
пред- пубертетна възраст (10/11-14/15 години). 
Нуждата от увеличаване на броя на междуличностните 
отношения е характерна за този етап на развитие. 
Емпатичното дете в предтийнейджърска възраст има 
способността да се поставя въображаемо на мястото 
на други хора, да разбира тяхната гледна точка, като 
установява дълбоки взаимоотношения и емоционални 
връзки с тях. Това допринася за интегрирането им в 
училищната група, което е и предпоставка за 
оптимална училищна ево 
луция. 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: 
Детективи на емпатията - Поставете се на мое 
място! 

Възраст / година на 
обучение 

10-14 години 

Продължителност 50 минути 

Ресурси и мате- 
риали 

Пространствени ресурси: класна стая/виртуално 
пространство; времеви източници: 50 минути 
Дидактически стратегии: 
Методи и процедури: разчупване на леда, мозъчна 
атака, хюристичен разговор, решаване на проблеми, 
видеосесия; 
Средства: Интерактивна презентация с помощта на 
цифрови инструменти (www.mentimer.com), телефонна 
версия, до която учениците имат достъп 
(www.menti.com), 
Цифрови ресурси: видеоклип "Brené Brown on 
Empathy"; анимация:KatyDavis(AKAGobblynne) 

www.gob- 
blynne.com,достъпнавYouTubeна 
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369 

Jw Игра на 
думи"Answerempathically:https://word- 
wall.net/ro/resource/12877422 
Видове взаимодействие: фронтално, на място или 
онлайн, чрез 
образователната платформа MS Teams. 

http://www.mentimer.com/
http://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
http://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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Специфично 
описание на плана 
на урока стъпка 
по стъпка 

Определяне на правилата на дейността (T-Ss, 2 
мин.), T създава подходяща рамка за развитие на 
дейността и представя целта на дейността, както и 
правилата за групово взаимодействие. T насърчава Ss 
да измислят свои собствени правила. 
Привличане на вниманието на учениците, 
разчупване на леда (бързо и оригинално занимание 
за съвпадение на думи с всички ученици в 
продължение на 2 минути) - "Няма .... без ..." Учителят 
моделира дейността "Няма бъдеще без минало". Друг 
ученик 
ще поеме ролята на последната дума в предишното 
изречение 
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 и да го съпоставите с нов: "Няма минало без надежда" 
и т.н. В края на дейността учителят подчертава идеята 
за общност, за споделяне на общо пространство, но 
също така и за размисъл и диалог. 
Посочване на темата и целите на дейността  (учител 
- ученици, презентация, 3 мин). Учителят приканва 
Учениците да получат достъп до интерактивната 
презентация чрез приложението Mentimer 
(https://www.menti.com). 
Учителят приканва учениците да дадат отговори на 
въпроса: Запишете думите, които свързвате със 
съпричастност, и отговорете на въпроса: Какво 
означава за вас думата "съпричастност"? (мозъчна 
атака, 5 минути). 
Учителят подчертава значението на думата 
"съпричастност", както то произтича от примерите на 
учениците. 
Учителят подчертава разликата в значението на 
думите "емпатия" и "симпатия": 

 
Емпатия= разбирам какво чувстват и мислят 
другите исе поставям на тяхно място, т.е. мога да 
променя гледната си точка, за да видя гледната 
точка на другия. 

 
Симпатия = привличане, афинитет, който някой 
изпитва към даден човек или който може да събуди у 
някого, привързаност; в този случай не се отказвам 
от собствената си гледна точка и не пренебрегвам 
собствените си мисли. 

 
 
 
Обобщаваме чертите на емпатичния човек (учител - 
ученици, евристичен разговор, 5 мин.): учениците 
описват емпатичен човек. За всяка черта те рисуват 
символ или картина. 

 
Например: 

 
Емпатичен съм, ако: 

 
• Мога да се поставя на мястото на другия 

човек, т.е. ако мога да разбера неговите 
емоции, чувства, идеи и действия. 

https://www.menti.com/
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 • Давам му да разбере по приятелски и 
уважителен начин, че разбирам какво чувства 
другият. 

• Мога да променя гледната си точка, за да мога 
да видя 
от друг. 
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 Дайте добре обоснован отговор на въпроса: Роден ли 
съм или ставам емпатичен? (Учител - ученици, 
дебат, 5 мин.) 
Например: 

• Малките деца реагират спонтанно на 
страданието, което изпитват другите; те стават 
по-емпатични, когато родителите им ги 
осведомяват за последствията, които могат да 
имат техните постъпки. 

• Естествено, за по-малко от половин секунда, 
имитираме позата, погледа и гласа на човека 
пред нас (Monkey see, monkey do!); 
• Преживяването на подобна ситуация ви прави 
още по-емпатични към даден човек (напр. глад). 

Изберете действията, които според вас са 
необходими, за да станете емпатичен човек 

(интерактивна дейност, Ss 
предоставяне на индивидуални отговори с помощта на 
www. Menti.com, 5 мин.) 

• Забелязвам какво чувства другият и приемам 
неговите чувства, независимо колко силни са те 
(например гняв, тъга, разочарование, 
неудовлетвореност и т.н.) 

• Слушам какво казва другият и не мисля какво  
ще кажа; 

• Питам, за да задълбоча разбирането си за 
тяхната гледна точка, за да проверя дали съм 
разбрал правилно и точно тяхната гледна точка; 

• Отворен съм за диалог със събеседника си по 
любопитен, любезен и уважителен начин, без да 
давам съвети или да се опитвам да решавам 
проблема му. 

Гледане и обсъждане на видеоклипа (учител - 
ученици, 10 мин.): Брене Браун за емпатията"; 
анимация: Кати Дейвис (известна още като Gobblynne) 
www.gobblynne.com, достъпно в You Tube на адрес 
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw 

http://www/
http://www.gobblynne.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1Evwgu369Jw
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Емпатия 
 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА14- 16 ГОДИНИ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценяване (учител - ученици, 5 
минути): Игра на стената на думите 
"Отговорете емпатично": 
https://wordwall.net/ro/resource/12877422 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закриване на дейността (учител - ученици, 5 минути): 
Учениците дават обратна връзка за това, което току- 
що са научили, за това как са се чувствали по време на 
дейността. 

 

https://wordwall.net/ro/resource/12877422
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Навик - 
Емпатия 
Описание и 
значение в 
училище: 

В речника на Кеймбридж емпатията се определя като 
"способността да споделяш чувствата или преживяванията 
на някой друг, като си представяш какво би било да си в 
неговото положение". Нашата хипотеза е, че напускащите 
училище с по-голяма точност на разпознаване на емоциите 
да оценяват по-уверено случващото се в социалната 
сфера. 

 взаимодействие, че по-високата степен на 
емоционално възприемане на перспективата в 
социалното взаимодействие води до по-благоприятна 
оценка на постигането на целите и улеснява 
устойчивия преход от училище към работа. 

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: Пътуване във 
времето 

Възраст / година на 
обучение 

14-16 години. 

Продължителност 50' 

Ресурси и материали Работни листове, снимки, лаптопи, интернет 
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Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по стъпка 

1. Подготовка за занятието (3 минути) 
T се уверява, че всички ученици са се 

присъединили към онлайн сесията. T отваря всички 
документи, които ще бъдат споделени на екрана, за да 
спести време по време на онлайн занятието. 

 
2. Привличане на вниманието на учениците (2 

минути): 
Т казва на учениците, че днешното 

предизвикателство се отнася до това да се поставят на 
мястото на някой друг и да наблюдават чувствата му, и ги 
пита дали някога са имали такъв опит. 

 
3. Представяне на темата на урока и неговите 

цели (5 минути): 
T използва цифровата дъска, за да напише думата  
"емпатия". Т пита учениците дали са чували думата преди и 
насочва вниманието им към описанието на понятието, което 
имат в учебниците си за дейности. (Ако учениците не 
разполагат с работния лист, Т споделя екрана). Т моли 
няколко ученици да прочетат текста на глас и проверява 
дали са разбрали понятието. Т уведомява учениците, че 
целта на урока е да създаде рамка, в която те да приложат на 
практика прочетеното и да се наблюдават по време и в края 
на дейностите. 

 
 

4.  Въвеждане на учениците в темата и 
събуждане на тяхното любопитство 

От учениците се иска да анализират и да напишат за 
ситуация, в която са изпитвали положителни или 
отрицателни емоции, защото някой друг е изпитвал 
такива. (5 минути) 
Изпраща ги на случаен принцип в стаи за почивка в групи 
по 3 или 4 души. Учениците споделят своята история в 
групи по 3-4. Докато слушат преживяванията на колегите 
си, те упражняват емпатичното си слушане и оценяват 
начина, по който се чувстват, докато слушат (10 минути). 
Накрая те обсъждат с учителя как са се чувствали, 
докато са споделяли своята история, и как са слушали 
другите (7 минути). 
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5. Затвърждаване на емпатичните умения на 

учениците чрез забавна дейност: Пътуване във 
времето 

Това упражнение има за цел да насърчи съпричастността на 
учениците, като използва тяхното въображение, за да влязат 
в обувките на човек, който идва от Средновековието. За да 
влязат по-добре в ролите си, учениците получават снимка на 
домакинство от онова време. 

• Учениците се разделят по двойки и се изпращат в 
стаите за почивка. (3 минути) 

• Ученик А си представя, че е пътувал във времето 
от Средновековието до 2021 г. и иска да се 
запознае със съвременните инструменти и 
технологии. 

• Ученик Б избира предмет или технология от днешно 
време (например смартфон, лаптоп, интернет и т.н.) и 
го описва на ученик А, като знае, че той/тя е 
средновековен селянин. 

• Ученикът А трябва да слуша внимателно и да се 
опита да познае какъв е предметът. Той/тя може да 
задава въпроси, без да използва съвременния език, 
тъй като идва от друго време. (7 минути) 

Децата се връщат в основната стая и споделят с целия 
клас своите преживявания. Тези, които са играли 
ученик А, описват какво е било усещането да слушат, 
докато си представят, че са някой друг. Ученик Б 
разказва за това какво е било да обясняваш нещо на 
някой различен от тях. (10 минути) 

 
6 Закриване насесията 

Т прекратява часа, като дава (положителна) обратна 
връзка на учениците за тяхното участие. (3 минути) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Емпатия 
 

ВЪЗРАСТОВА 
ГРУПА16- 19 ГОДИНИ 
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Навик - Емпатия 
 
Описание и 
значение в 
училище: 

В речника на Кеймбридж емпатията се определя като 
"способността да споделяш чувствата или преживяванията на 
някой друг, като си представяш какво би било да си в неговото 
положение". Нашата хипотеза е, че завършващите училище с 
по-големи способности за точност на разпознаване на 
емоциите оценяват по-уверено това, което се случва в 
социалното взаимодействие, че по-високата степен на 
възприемане на емоционалната перспектива в социалното 
взаимодействие води до по-благоприятна оценка на 
постигането на целите и улеснява 
устойчив преход от училище към работа. 

  

Дейност/игра Наименование на дейността/играта: Аз също мога да се 
променя! 

Възраст / година на 
обучение 

16-19 години 

Продължителност 50' 

Ресурси и материали Онлайн видео, лаптоп, работен лист, 
приложението Mentimer (https://www.menti.com); 
видеото е достъпно на адрес https://www.face- 
book.com/LiamDineen/videos/1050094668811514 

https://www.menti.com/
https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514
https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514
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Специфично 
описание 

 
план на урока 
стъпка по стъпка 

1. Определяне на правилата на дейността (учители- 

ученици, 2 минути) Учителят създава подходяща рамка 

за развитие на дейността и представя целта на 
дейността, както и правилата за взаимодействие в 

групата. Учителят насърчава Учениците да измислят свои 

собствени правила. 

2. Посочване на темата и целитеУчителят- на 
дейността (учител-ученици, 3 минути). Учителят 

приканва учениците да получат достъп до интерактивната 

презентация чрез приложението Mentimer 

(https://www.menti.com). 

Учителят приканва учениците да дадат отговори на въпроса: 

Запишете думите, които свързвате със съпричастност, и 

отговорете на въпроса: Какво означава за вас думата 

"съпричастност"? (5 минути). 

Учениците правят извод за значението на думата "емпатия" въз 

основа на примерите в създадения от тях "облак от думи". (5') 

3. Дейност преди гледане - дебат : Може ли емпатията 
да бъде обучена или е вродена черта? (6 минути) 

Чайчър разделя класа на две големи групи, едната от 

които подкрепя идеята, че емпатията е вродена черта, а 

другата смята, че тя може да бъде обучена, и моли двете 

групи да представят аргументи "за" и "против" по темата. 

4. Кратка видео сесия, последвана от дискусия в клас 
Тази дейност има за цел да помогне на учениците да тренират 
емпатията си, като разкажат историята на някой друг, 
фокусирайки се върху емоционалната и когнитивната 
перспектива на другите. 

https://www.menti.com/
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• Учениците гледат кратка анимация за това как един 
човек се преобразява от егоистично поведение и отказ  
да помага на другите, въпреки че лесно би могъл да им 
подаде ръка, в добронамереност към другите. Видеото 
се намира на този линк (5 минути) 

• След това учениците разказват със свои думи какво се е 
случило във видеото. Задачата им е да излязат извън 
рамките на образите и фактите, като си представят кои 
са били героите и какви са били техните чувства, мисли, 
надежди и мотиви. (5 минути) 

• Работейки в групи по трима, учениците споделят 
разказа с колегите си и обсъждат мнението си за героите 
и тяхното поведение. (5 минути) 

• След това учениците обмислят как са се чувствали, 
гледайки видеоклипа, пишейки разказа и откривайки 
възгледите на колегите си. Следва дискусия с целия 
клас. (5 минути) 

 
5. Дейност за повишаване на осведомеността след 

видеосесията 
Тази дейност е насочена към задълбочаване на разбирането на 
учениците за емпа- тичност. Освен това им помага да намерят 
начини да засилят емпатията си. 

• Учениците са разделени на три групи. 
• Екип А трябва да открие възможно най-много ползи от 

емпатията. 
• Екип Б трябва да определи някои възможни капани на 

емпатията. 
• Екип В трябва да помисли за два вида практики, които 

би могъл да интегрира в реалния си живот: (1) за 
насърчаване и укрепване на емпатията; (2) за 
самопомощ, за да възстанови и съхрани емоционалните 
си ресурси. (7 минути) 

• След това отбори А и Б обсъждат мненията си. 
Учениците от екип В изслушват внимателно, коригират 
идеите си за самопомощ, ако е необходимо, и споделят 
решенията си с колегите си. (7 минути) 

 
6. Закриване на дейността (ученици - учител, 5 
минути): Учениците дават обратна връзка за това, което 
току-що са научили, за това как са се чувствали по време 
на дейността. 

https://www.facebook.com/LiamDineen/videos/1050094668811514
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