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независимо...независимо...

„НеЗависимо ...” е дайджест за зависимото поведение 
на хората, независимо от желанието им да изглеждат и да 
бъдат все по независими. В него ще се опитаме да покажем 
повече страни на проблема „зависимости” и начините за 
справяне с тях. Надяваме се разнообразието от рубрики и 
информация да помогне на потребителите в реализирането на 
техните инициативи и проекти. С всеки брой на дайджеста, 
като бонус, читателите ще получават и електронен вариант на 
книга или брошура, тематично свързана със съдържанието на 
изданието.

„НеЗависимо ...” е отговор на необходимостта да се 
подобри информационното осигуряване на организации и 
хора, работещи в полето на превенцията на рисковото 
поведение, и е опит за развитие на устойчива мрежа от 
потребители и създатели на информация в областта на 
превенциите. Затова ще разчитаме на обратната връзка с 
читателите, от които с готовност ще приемаме както 
препоръки, така и информация за публикуване. 

„НеЗависимо ...” е периодично издание, финансирано 
от Община Варна по Направление „Превенция на наркомании 
- 2008”.

© Издател: Сдружение „Съучастие”, 2008г.
Редактор: Илиян Ризов
Дизайн: Ивайло Георгиев
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Кой трябва да определя кои потребности са здравословни и 

кои нездравословни? В едно можем да бъдем сигурни: изключено 
е да се принуждават гражданите да консумират онова, което 
държавата реши, че е най-добро - дори то действително да е най-
добро. Бюрократичият контрол, който принудително би блокирал 
потреблението, само би накарал хората още повече да потребяват. 
Нормално потребление може да има, ако все по-голям брой хора 
пожелаят да променят структурата на потребление и своя начин 
на живот. А това е възможно, ако им се предложи такъв тип 
потребление, който е по-привлекателен от онзи, към който са 
привикнали. Това не може да стане със законодателен акт, нужен е 
постепенен възпитателен процес, в който главната роля се пада на 
правителството.

Задължение на държавата е да определи нормите на 
здравословно потребление за сметка на патологичното и 
индиферентно потребление. ... Новата наука за човека трябва да 
предприеме фундаментални изследвания върху природата на 
човешките потребности, която е почти неизучена. Трябва да се 
определи кои потребности са потребности на нашия организъм и 
кои са резултат от развитието на културата; кои са следствие от 
развитието на индивида и кои са изкуствено създадени, 
провокирани от индустрията; кои “активизират” дейността на 
човека и кои го правят “пасивен”; кои са обусловени патологично 
и кои са плод на здравата психика.

Ерих Фром. Да имаш или да бъдеш. С., Кибеа, с.272-273.
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й? ... 
Често се говори за насочената промяна във времето като за 

“развитие”. Геолозите проследяват развитието на Земята през 
различни епохи, а палеонтолозите - развитието на видовете. 
Психолозите следват развитието на, да речем, психосексуалното 
приспособяване. ...

Понятието за развитие се преплита с т.нар. “ценности”, 
когато насочената промяна се разглежда като растеж. Растящата 
ябълка преминава пред последователност от етапи и на един етап е 
най-добра. ... По аналогия говорим за зрял човек и зряла култура. ... 
Ако промяната се прекъсне, говорим за забавено или фиксирано 
развитие, което се опитваме да коригираме. Когато промяната е 
бавна, говорим за изоставане и работим за ускоряване. Тези високо 
уважавани ценности обаче стават безсмислени (или нещо по-
лошо), когато се достигне зрелостта. ... 

Грешка е да се предполага, че цялата промяна или развитие е 
растеж. Днешното състояние на повърхността на Земята не е 
зряло или незряло; конят доколкото знаем не е достигнал някакъв 
окончателен или предполагаемо оптимален етап в еволюционното 
си развитие. ...

Основното възражение срещу метафората на растежа при 
разглеждането на развитието както на индивида, така и на 
културата е, че подчертава крайно състояние, което няма функция. 
Казваме, че организмът расте към зрелостта или за да достигне 
зрелостта. Зрелостта става цел, а прогресът се превръща в 
движение към целта. Целта е буквално крайна точка - краят на 
нещо като например надбягване. Тя няма никакъв ефект върху 
надбягването, освен да го доведе до край. Думата се използва в 
този относително празен смисъл, когато казваме, че целта на 
живота е смъртта или че целта на еволюцията е да се запълни 
земята с живот. Смъртта е без съмнение краят на живота и пълният 
свят може да е краят на еволюцията, но тези крайни състояния 
нямат отношение към процеса, чрез който се достигат. Ние не 
живеем, за да умрем, и еволюцията не тече, за да запълни земята с 
живот. ...

Ако има някаква цел или посока в еволюцията на културата, 
то тя има отношение към все по-пълното поставяне на хората под 
контрола на тяхното поведение.

Боби Скинър. Отвъд свободата и достойнството. 
С., Наука и изкуство, 1996, с.153-158.
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Вашият копнеж  да подобрите живота си е в 

действителност мисълта ви да подобрите живота си. Вашата воля 
да живеете е в действителност вашата мисъл да живеете. Вашите 
нагласи към целия живот са всъщност вашите мисли по тези 
въпроси. Цялото ви минало до този момент всъщност не е нещо 
повече от мисъл. Цялото ви бъдеще от този момент нататък не е 
нищо друго освен мисъл. Отношенията ви с всеки човек във вашия 
живот не са нищо повече от мисъл. Вашата решимост да успеете 
не е нищо повече от мисълта ви да го направите. Идеята за успеха е 
всъщност мисълта за успеха. … Вие се свързвате с всичко и всеки 
на тази планета чрез механизма на мисълта. Не това, което е в 
света, определя качеството на вашия живот, а как вие избирате да 
обработвате този свят в своите мисли.

Много високо уважавани мислители в различни дисциплини 
са заключили, че мисълта, умът е цялостната детерминанта на 
това, как ще протече животът ни. Датският философ Спиноза 
казва: “Видях, че всички неща, от които се страхувах и които се 
страхуваха от мен, нямат нищо добро или зло в себе си, докато 
умът не ги надари с такива качества.” Алберт Елис, основателят на 
рационално-емоционалната терапия, казва: “Хората и нещата не 
ни тормозят, по-скоро ние тормозим себе си, като вярваме, че те 
могат да ни тормозят.” Според Ралф Уолдо Емерсън: “Ние ставаме 
това, за което мислим по цял ден.” Шекспир ни казва: “Няма нищо, 
което да е добро или зло само по себе си, а мисленето го прави 
такова.” Ейбрахам Линкълн казва: “Хората са точно толкова 
щастливи, колкото решат да бъдат.” “Променете своите мисли и 
ще промените света си” - смята Норман Винсънт Пийл, а Исус ни 
учи: “Както си мислите, така и ще бъде.”

Нашето бъдеще е формирано от мислите, които имаме най-
често. Ние буквално ставаме това, което мислим, и на всички нас е 
даден дарът да сме способни да напишем собствената си жизнена 
история.

Уейн Дайър. Ще го видиш, когато повярваш в него. 
С., Наука и изкуство, 1996, с.59-61.
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ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА – ПСИХО-
СОЦИАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ЗАВИСИМОТО ПОВЕДЕНИЕ

Този материал е разработен от екип на “Асоциация 
на варненски организации за превенция на 
наркоманиите”. Използвани са материали на 
Европейски мониторинг център по наркотици и 
наркомании (EMCDDA) и Национален институт за 
злоупотреба с наркотици – САЩ (NIDA). 

ЮНОШЕСТВО – 
ОСОБЕНОСТИ НА РАЗВИТИЕТО

Юношеската възраст като фаза в развитието се характеризира с драматична 
промяна и ре-приспособяване, което причинява нови стресове и тревожности и 
може да нарасне уязвимостта спрямо натиск от страна на връстниците. В 
термините на интрапсихичното развитие това е време на консолидиране на 
идентичността.

Юношеството е и време на практикуване на нови роли. От ранна детска 
възраст по-малките практикуват роли на възрастните чрез игра на 
“превъплъщаване”, т.е. преобличайки се, играейки си на “къща”. Но през 
юношеството това практикуване на роли на възрастните се променя от игра на 
“превъплъщаване” в действително поведение. След 10-годишна възраст 
момчето/момичето в пред-юношеска възраст започва да експериментира с редица 
нови поведения и за много, без оглед на култура и в целия свят, цигарите, 
алкохолът и други дроги стават нормална част от навършване на пълнолетие.

Социално юношеството е отбелязано чрез нарастваща автономия по 
отношение на родителите и съответно нарастване на доверието към връстниците 
за норма и посока. Съобразяването с групата от връстници нараства бързо през 
пред и ранната юношеска възраст, когато достига върха си и тогава постепенно 
спада. Юношите оценяват себе си и своето поведение чрез реакциите на своите 
връстници. Връстниците са жизнено важни за емоционалното и психологическо 
развитие на тийнейджърите и приемането от връстниците е от критично 
значение. Повече, от  която и да било друга възраст, отхвърлянето може да бъде 
опустошително.

Пубертетът се характеризира с поразителни и бързи физически промени, 
които често могат да предизвикат разрушаване на самооценката и образа за себе 
си. Освен това тези промени съпровождат нарастващ интерес към 
взаимоотношенията между момчета и момичета и произтичащия променен 
статус на членовете на групата от връстници.

Юношеството също включва известен брой когнитивни (познавателни) 
промени. Крайната фаза на интелектуално развитие е достигната през ранното 
юношество, когато юношата се придвижва от конкретно операционално към 
формално операционално или абстрактно мислене, което е много по-гъвкаво. 
Юношата е способен да мисли хипотетично и за пръв път в развитието си младата 
личност може да разбере литературно метафори и е способна за комплексни 
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математически операции, такива като начин на смятане. По – малкото дете е по-
“закотвено” в конкретната реалност и в това, което е незабавно на разположение 
за възприятие, и когато е изправено пред проблем, ще започне директно да опитва 
да разреши проблема, преди да вземе предвид всичките възможности за 
разрешаването му. Разполагайки с по-изтънчени умствени възможности, 
юношата е способен да обмисли много възможности и може да се справи с 
предложение и теория. Все още забележителни и вълнуващи тези когнитивни 
промени могат също да причинят нови напрежения между юношите и авторитети 
и институции. Юношите са способни да започнат да оспорват правилата, които са 
били предварително взети за дадени, и нови и алтернативни жизнени стилове са 
зачетени или опитани.

През юношеството мисленето става интроспективно, но то остава 
егоцентрично по отношение на възрастните. По-специално юношите се развиват 
до точката, в която разбират, че другите хора имат живот, независим от тях, и че 
другите хора имат собствени вътрешни мисли. Но на юношите им е по-трудно да 
отделят своите собствени мисли от мислите на другите и те често приемат, че 
другите са така погълнати от своето поведение, както самите са. Тяхната 
“въображаема публика” може да помогне да обясни мъчителното ниво на 
самосъзнаването, наблюдавано често сред юношите.

През юношеството нараства поемането на риск и докато изследователското 
и ново поведение или роля включват поемане на риск, юношите също явно се 
ангажират с поемане на риск само заради ободряването, развеселяването от 
предизвикателството. Търсенето на усещания и поемането на риск изглежда е 
свързано с хормоналното ниво, в частност на тестостерона, поради което 
известно поемане на риск е резултат от надигащите се, зле модулирани хормони 
през пубертета. В добавка, когнитивните промени могат също да допринесат за 
нарастващото поемане на риск. Юношите искат да впечатлят връстниците си, но 
те още не са опитни при оценяването на риска. Хамбург наблюдава, че юношите 
често допускат, че ако те са ангажирани с определено поведение няколко пъти без 
негативни последствие, възприетият риск намалява. Например, ако те правят секс 
без предпазни мерки и няма бременност, шансовете за негативни последствия 
намаляват. Налице е също тенденция сред юношите да преувеличават, базирана 
на непосредствен опит, която позволява рисковете да бъдат минимализирани. 
Накрая, юношите имат чувство за неуязвимост - нагласата “това няма да се случи 
на мене”. 

Юношите обаче могат действително да правят оценки на риска. 
Юношеското мислене е по-“закотвено” в “тук и сега”, отколкото мисленето на 
възрастния, така че те са по-малко заинтересувани от далечното бъдеще. 
Причинени от незабавно времево опериране, незабавните последствия могат да 
прехвърлят по-дълговременни рискове. Чрез пушенето например потенциалните 
дълговременни негативни здравни последствия могат да бъдат по-маловажни от 
кратковременните ефекти, които може да изглеждат действително 
удовлетворяващи и приятни, задоволяващи непосредствените нужди на 
юношата. Също така някои рискове могат да са по-очебийни от други. Нормите на 
групата връстници имат много силно влияние над отделния юноша и 
принадлежността към и приемането от връстниците са първостепенни през този 
период. И така рискът от загуба на статус сред връстниците, от отхвърляне или 
присмех, или от това да изглеждаш незрял или неопитен може да изглежда по-
опасен или по-желан, отколкото възможните рискове от едно пиене или общо 
пушене.

Общите задачи на юношеството включват приспособяване към физическите 
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промени от пубертета, добиване на независимост от родителите, установяване на 
взаимоотношения с връстниците и подготовка за работа. Докато тези задачи са 
нормални, те са също така трудни и предизвикващи. Борбата да се справи с тях 
може да намери резултат в силни чувства на безсилие, отчуждение, бунт. За да 
завърши тези задачи на развитието, юношата трябва да развие философия за 
живота, включваща личностни ценности, също както и усещане за смисъла или 
целта. 

И така юношеството е най-идеалистичната фаза в развитието, период, 
когато всичко изглежда възможно. Докато това също е време, когато здравните 
навици и бъдещи поведения все още са в процес на формиране, и когато много от 
житейските стратегии за справяне със стреса и натиска от страна на връстниците 
се развиват, юношеството е важен прозорец за възможността за интервенция и 
превенция.

ПРИЧИНИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ 
ВЕЩЕСТВА – ТЕОРЕТИЧНИ МОДЕЛИ

За възникването и протичането на наркоманиите съществуват няколко 
обяснителни модела. Тези модели и произтичащите от тях подходи следват 
определена хронология. Това обаче, което е особено важно, е, че във всеки нов 
подход към наркоманиите се съдържат или съзнателно се използват елементи от 
предхождащите модели.

Морализаторският модел разполага злоупотребата с наркотици върху 
моралната ос “престъпление - вина – наказание”. Този модел е продължение на 
обяснителните схеми за човека, за неговото поведение и за света. Този модел е 
продължение на средновековни обяснителни схеми. Рецидиви на този модел се 
наблюдават и в 20-ти век в някои идеологизирани общества, главно чрез 
практиката на санацията и евтаназията или чрез т. нар. принудително лечение.

Медицинският модeл възниква в края на 19-ти век и доминира изцяло 
подходите към проблема до втората половина на 20-ти век. Той хуманизира 
отношението към наркоманиите, признава ги за болест и изгражда лечебни 
доктрини и методи, които са валидни и до днес. Този модел обаче затваря 
наркоманиите в чисто биологични рамки и не дава възможност те да бъдат 
погледнати в техните социални, психологични и поведенчески аспекти. Поради 
това медицинският модел не може да предложи профилактичен подход или 
възможности за ранна интервенция, тъй като не разполага с подходяща 
концепция, операционални категории и техники в сферата на психосоциалните 
подходи. 

Био-психо-социалният модел се появява през втората половина на 20-ти век 
като отговор на новото явление – младежките наркомании. Негова методологична 
база е системният подход. Този модел разглежда наркоманиите като системно 
разстройство, което възниква в недрата на проблемното обществено развитие. 
Тези процеси влияят върху състоянието и функциите на всички обществени 
структури, в които човек се ражда, изгражда като личност и живее: семейство, 
община, училище и т. н. В условията на недобре функциониращо семейство 
например, се формират такива личностови черти и психологични особености, 
които са рискови за изграждането на отклоняващо се поведение. В този смисъл 
злоупотребата с наркотици е правилно да се разглежда не като специфично 
разстройство, а като един от многото видове отклоняващо се поведение. 
Следователно, срещата с наркотика има в голяма степен случаен характер и той 
трябва да се приеме не като главен причинен фактор, а като катализатор на 
ескалиращата дисфункция на системата. 
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Теория на социалното научаване

Теорията на социалното научаване предполага, че индивидите се учат чрез 
процес на наблюдаване на поведения на ролеви модели, в частност ролеви модели 
с висок статус. Последствията от поведение, особено подкрепленията, които 
ролевите модели получават за дадено поведение, са най-очевидни за 
наблюдателя. Поведения, наблюдавани като награждавани, е много по-вероятно 
да бъдат научени. Ролевите модели за юношата включват родителите, братята и 
сестрите, връстниците и фигури от медиите. Връстниците и малко по-големите от 
тях имат особено висок статус като ролеви модели. Ролеви модели, които пушат, 
пият или използват други психоактивни вещества и които се показват изтънчени, 
зрели, секси, хладнокръвни или мъжкари, могат да внушат на юношата, че тези 
поведения са не само възприемаеми, те могат дори да бъдат необходими, ако 
човек иска да бъде популярен или привлекателен.

Опитът по отношение на употребата на психоактивни вещества се учи и се 
появява дори по-силен от настоящия опит. Семейните влияния са важни при 
оформяне на очаквания към употреба на психоактивни вещества. Родителските 
навици на пиене ясно имат въздействие върху пиенето и вярванията на юношата. 
Например хората, които вярват, че пиенето ще улесни социалните им контакти 
или ще подобри представянето пред хора, е много по-вероятно да пият, и то от по-
млада възраст.

Медиите в нашето общество играят мощна роля при създаването на 
очаквания за употреба на психоактивни вещества, в частност под формата на 
реклама на цигари и алкохол. Юношите се борят да се приспособят и да паснат на 
обществото на възрастните, което ги прави лесни мишени за рекламата на 
алкохол и цигари, която внушава прости асоциации между използването на 
продуктите и щастието, да бъдеш секси, хладнокръвен, мъжкар или намирането 
на щастието.

Теория на проблемното поведение

Теорията на проблемното поведение води началото си от работата на 
Джесор и Джесор и се базира на емпирична интеграция на психологически, 
социални и биохимични фактори, които допринасят за проблемното поведение на 
юношите.

“Проблемните поведения” се отнасят до онези поведения, които са социално 
дефинирани и познати като “проблеми” от група или култура. Те могат да бъдат 
разгледани като приемливи за една възрастова група, но като проблемни в друга 
възрастова група. Например пиенето е прието сред възрастните в нашето 
общество, но не и сред деца и юноши. Юношеското проблемно поведение 
включва пушене, пиене, употреба на други психоактивни вещества, 
преждевременно въвличане в сексуален живот и бременност, деликвентност и 
насилие.

Според теорията на проблемното поведение употребата на психоактивни 
вещества е функционална за юношата и може дори да бъде инструментална при 
достигане на лични цели. Например тя може да служи като средство за показване 
на свързаност със и за приетост от връстниците си. Тя може да служи като начин 
за справяне с тревожността, неуспех или провал (реален или очакван), 
безнадежността или скуката. Юношите са свръхангажирани със секса и често 
тревожни по този повод. Алкохолът и другите психоактивни вещества могат да 
бъдат използвани за справяне с тревожността по отношение на секса или за 
засилване на сексуалния опит. Употребата на психоактивни вещества може да 
служи като предполагаем източник на удоволствие. 
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Чрез ангажиране с “поведения на възрастни”, такива като пушене, пиене, 
употреба на други психоактивни вещества, юношите може да вярват, че те 
изглеждат по-пораснали. Следователно тези поведения са функционални и 
ефективни за юношите при достигане на техните цели.

Основна характеристика на човешката природа е това, че когато дадено 
поведение е ефективно при достигане на някакъв желан изход или цел, ще бъде 
много трудно да се отстрани такова поведение, освен ако няма алтернативни 
начини за достигане на същия изход или цел. Нещо повече, цели като справяне с 
тревожността, добиване на достъп вътре в групата от връстници и демонстриране 
на независимост от родителите са нормални и здравословни, така че е трудно да 
се модифицират поведения, използвани за постигане на цели. Задължителен 
извод за лечението е, че ако юношите нямат други начини за постигане на 
личностните си цели, употребата на психоактивни вещества може да е 
невъзможно да бъде модифицирана или погасена.

Последната работа на Джесор по спорния въпрос за възприетите житейски 
избори дава полезен начин за концептуализация на този въпрос. Възприетите 
житейски избори се отнасят до възприятията или вярванията на юношите за 
техните бъдещи възможности и в термините на образование, работа, семейство и 
приятели. Измерването на житейски избори пита юношите как те си представят, 
че ще завършат средното училище или университет, собствения си дом за в 
бъдеще, удовлетвореността от взаимоотношенията с връстниците, вероятността 
да имат щастлив семеен живот и да се наслаждават на уважение от страна на 
другите. Джесор установи, че юношите, които вярват, че имат позитивни 
житейски избори, е по-вероятно да се ангажират със здравословно поведение, а 
юношите, които вярват, че техните житейски избори ще бъдат ограничени, е по-
вероятно да се ангажират с рисково поведение. Юношите с ограничени житейски 
избори и свобода на избора са тези в най-висок риск от употреба на психоактивни 
вещества и злоупотреба с тях. Следователно социалният контекст на юношата 
има фундаментална роля във възникването и регулирането на проблемни 
поведения, такива като употреба на психоактивни вещества. Бедността и 
безсилието са най-силните ограничаващи фактори в човешкото съществуване.

ХАРАКТЕРИСИТИКИ НА УПОТРЕБАТА НА 
ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Употребата на психоактивни вещества следва развитие, което може да се 
предвиди, започвайки с експериментирането и употреба на алкохол и цигари за 
отмора, ободряване и развлечение. Индивидът може да напредне така към 
употреба на марихуана и по-специално в големите градове, на амфетамини и 
екстази. Рискът от използване на други нелегални вещества е по-нисък в 
сравнение с използването на марихуана. Вече по-късно идва индивидът, вероятно 
използващ други нелегални субстанции – хероин и кокаин, стигайки по-късно до 
последствията.

По време на експериментирането и употребата за отмора, ободряване и 
развлечение психоактивните вещества са свързани с еуфория и удоволствие и не 
се възприемат като причина за случване на лоши неща. При по-редовна употреба 
толерансът и потребността от веществото се развиват и индивидът става погълнат 
от веществото и може да започне да го употребява всеки ден. Често на този етап се 
употребяват няколко вещества. Функционирането започва да запада и причината 
за употреба на веществата се променя: освен за удоволствие, сега индивидът 
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употребява веществото, за да се предпази от негативни чувства. И така основният 
елемент при употребата на психоактивни вещества е защита от абстинентни 
симптоми, психологически или като състояние, като индивидът свързва 
облекчението или подобрението с употреба. Психологическата и физическата 
зависимост може да бъде последвана от фаза на редовна употреба. Опитите да се 
прекъсне употребата в този момент предизвиква абстинентен синдром.

Фактът, че има такава последователност, не означава задължително, че има 
причинна връзка. Употребата на психоактивни вещества на един етап не означава, 
че индивидът задължително ще напредне по-нататък. Фактически повечето хора 
употребяват алкохол и други вещества, без дори да развият компулсивни навици и 
загуба на контрол. Експериментирането с психоактивни вещества е станало 
толкова често срещано и нормативно, че едно съвременно проучване показва, че 
юношите, които експериментират с психоактивни вещества, може в 
действителност да са психологически по-здрави в сравнение с индивидите, които 
никога не са експериментирали, или тези, злоупотребяващи с психоактивни 
вещества. Те може да са по-любопитни и по-склонни към изследване и 
приключения. Рискът от употреба на психоактивни вещества (легални и 
нелегални) достига връх между 18 и 22-годишна възраст, като рискът от употреба 
на психоактивни вещества, изключвайки хероин и предписани вещества, започва 
да спада след 25-годишна възраст. Причината на този спад през ранна зрялост 
може да е тази, че конвенционалните роли на възрастни в брака, семейството и 
кариерата се усвояват през тази фаза от развитието, и тези роли са несъвместими с 
девиантни поведения. Най-високият риск индивидът да развие дълготрайни или 
за цял живот шаблони на злоупотреба е за онези индивиди, които започват да 
употребяват психоактивни вещества преди 15-16-годишна възраст.

Факторите, подпомагащи развитието на 
употребата на психоактивни вещества сред младите хора

Те могат да бъдат групирани в 4 общи категории: 

Познания и нагласи

Юношите, които употребяват психоактивни вещества, по-малко вероятно 
знаят за негативните последствия от употребата, имат по-малко негативни 
нагласи към веществата и вярват, че употребата на психоактивни вещества е нещо 
нормално или нещо, което повечето хора правят.

Личностни характеристики 

Личностните характеристики също са свързани с употребата на 
психоактивни вещества и включват ниска настойчивост, ниска самооценка и 
ниско доверие в собствените възможности и в социума. В допълнение, 
употребяващите психоактивни вещества имат тенденцията да са по-тревожни, 
импулсивни и бунтовнически настроени. Те са по-нетърпеливи да пораснат и 
имат по-силна потребност от социално одобрение. Те имат тенденцията да бъдат 
по-неудовлетворени и песимистични и по-отчуждени от социалните ценности.

Когато дискутираме личностни променливи, свързани с употреба на 
психоактивни вещества, важно е да се отбележи, че няма данни за 
идентифицирани личностни шаблони, специфични за злоупотребяващите с 
психоактивни вещества, така че няма доказателство за “адиктивен (зависим) 
личностов тип”. В допълнение, злоупотребата с психоактивни вещества е често 
свързана с психопатология, въпреки оскъдните добри научно-изследователски 
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проучвания по спорния въпрос на ко-морбидността сред юношите. Най-напред 
това се дължи на слабостта в диагностичните критерии и разликите между 
проучванията в термините на извадките, диагностичните мерки, методологията и 
разполаганата във времето оценка. Както при възрастните, бе наблюдавана 
корелация между злоупотреба с психоактивни вещества и психопатологията. За 
юношата вероятността злоупотребата с психоактивни вещества да бъде свързана 
с психопатология зависи от това какво е отклоняващата се от нормата употреба на 
психоактивни вещества от юношата за неговия/нейния социален контекст.

Един от пет юноши е засегнат от душевно и емоционално разстройство и 
психологичният дистрес и психопатията може да бъдат включени и в 
първоначалните стадии, и в последващото развитие на шаблоните на 
злоупотребата с психоактивни вещества. Робинс и Пржибек постулират, че 
употребата на психоактивни вещества сред юношите, които започват да 
употребяват преди 15-годишна възраст, може да допринесе за развитието на 
психопатология. В добавка, има малка неопределяема група от юноши, зависими 
от хероин, които започват да употребяват наркотици опиев тип, за да смекчат 
психотичните симптоми на възникващо мисловно разстрйство. Докато е 
наблюдавана взаимовръзка между употребата на психоактивни вещества и 
психопатологията при някои от случаите на юноши, най-разумният ход на 
лечение е да се започне с лечението на злоупотребата с вещества.

Поведенческо-социални характеристики и особености на 
обкръжението и средата

Има поведенческа връзка на употребата на психоактивни вещества, 
включващи антисоциално поведение и по-слабо учебно представяне. Най-мощни 
предпоставки за употреба на психоактивни вещества са социалните влияния, 
включващи поведението и нагласите на семейството и приятелите. Семейните 
влияния, такива като стил на родителстване, употреба на психоактивни вещества 
от страна на родителите, също както и качеството на взаимоотношенията между 
родителите и юношата, всички те са имплицитно свързани с юношеската 
употреба на психоактивни вещества. Най-силно от социалните влияния е 
влиянието на връстниците, по-специално в термините на първоначално 
експериментиране с вещества, което се появява като резултат от социални 
влияния.

Ограничението на средата и ниският социално-икономически статус са 
факторите, най-пряко свързани с употребата на психоактивни вещества.

Интересно е да се отбележи, че факторите, които предвиждат дали 
индивидът ще спре да употребява психоактивни вещества в зряла възраст, са 
същите фактори като онези, негативно свързани с въвеждането в употреба на 
психоактивни вещества през юношеството. По-специално, по-ниско 
отклоняващо поведение, по-негативни нагласи към употребяването на 
психоактивни вещества и по-ниска употреба между приятели са свързани със 
спиране на употребата в зряла възраст. Нещо повече, това показва, че социалните 
влияния за спиране на употребата на психоактивни вещества са по-силни от 
психологическите.

Биологични и генетични фактори 

Макар че генетичните и биологичните фактори при първоначалната и 
последващите фази на юношеската злоупотреба с психоактивни вещества са все 

ЗА
В
И
СИ

М
ОС

ТИ
 -
  Х

ОР
А,
 В

ЕЩ
ЕС

ТВ
 И

 Р
И
СК

ОВ
Е

= 15 =



още недобре разбрани и очертани, те вероятно са много определящи. Децата на 
злоупотребяващите с психоактивни вещества изглежда са в по-висок риск от 
употреба на нелегални субстанции. Проучвания на близнаци и осиновени деца 
показват, че алкохолната употреба и злоупотреба са поне средно унаследяеми, че 
предаването по наследство по мъжка линия надминава това по женска, че 
различните шаблони на злоупотреба могат да бъдат предавани от поколение на 
поколение различно. Подобни модели на унаследяване са били описани при 
злоупотреба с психоактивни вещества при еднояйчни близнаци, които са 
отгледани отделно един от друг. Генетичната предразположеност обаче винаги 
взаимодейства с фактори на средата, така че гените вероятно определят слабите 
места, следователно, играейки по-“пермисивна”, отколкото “роля на указ, 
заповед” при детерминиране на разстройства, свързани със злоупотреба с 
психоактивни вещества.

Истинската зависимост е една и съща при юноши, и при възрастни: 
натрапливата употреба на вещество, загуба на контрол и продължаваща употреба 
на веществото, дори въпреки че то причинява негативни последици. Обаче има 
също и важни разлики между юношата и възрастния – злоупотребяващи с 
психоактивни вещества. Юношите разполагат с по-малък контрол над 
житейското си съществуване и не са формирали все още силна идентичност. По-
малко вероятно е те да разпознаят,че имат проблем. Обикновено юношите не 
търсят помощ за себе си, но идват за лечение чрез родителите, училището или 
криминалната съдебна система. Също в противовес на възрастните-
злоупотребяващи с психоактивни вещества, които може да са достигнали 
известно ниво на независимо функциониране преди развитието на проблема, 
юношите, които развиват шаблони на злоупотреба с психоактивни вещества, 
може да започнат да изостават в развитието си от връстниците си и след време, 
дошли за лечение, може вече да са далеч зад връстниците си. Понеже са 
изостанали в развитието си и понеже са загубили идентичността от преди 
употребата на вещества, да си я “спомнят” или да се върнат към нея, може да няма 
смисъл да се мисли за рехабилитация с юношата – те не могат просто да бъдат 
върнати към предишните си нива на функциониране. Следователно може да бъде 
насърчено нормално развитие или хабилитация като част от лечението.

Кои са най-високорисковите периоди за 
злоупотреба с наркотици сред младежите?

Изследванията показват, че ключовите рискови периоди за злоупотреба с 
наркотици се появяват, когато настъпят значителни промени в живота на детето. 
Сред тях са значителните промени във физическото развитие (напр. пубертета) 
или социални ситуации (като преместване или развод на родителите), когато при 
децата се наблюдава повишена уязвимост към проблемно поведение. 

Първата голяма промяна за децата е, когато напуснат сигурността на 
семейството и започнат училище. По-късно, когато от началното училище 
преминат в основното или в долните класове на гимназията, те често преживяват 
нови учебни и социални ситуации, като това да се научат да се разбират с повече 
връстници и да имат по-големи очаквания за ангажираност в училище. Именно на 
този етап – ранните юношески години, децата могат да се сблъскат със 
злоупотребата с наркотици за първи път. 

След това, когато отидат в гимназията, младежите се сблъскват с 
допълнителни социални, психологически и учебни предизвикателства. В същото 
време те могат да се сблъскат с по-голямо количество наркотици, с лица, 
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злоупотребяващи с наркотици, и социална ангажираност, включваща наркотици. 
Тези предизвикателства могат да увеличат риска от злоупотреба с алкохол, цигари 
и други наркотични средства. 

Особено предизвикателство в късните юношески години е напускането на 
дома за първи път, далеч от родителския контрол, за постъпване в колеж или друго 
учебно заведение. Злоупотребата със субстанции, особено с алкохол, остава един 
важен обществен проблем за колежите. 

Когато младежите започнат работа или създадат семейства, те отново биват 
изправени пред нови предизвикателства и стресови ситуации, които могат да ги 
поставят пред риск от злоупотреба с алкохол или други наркотични средства в 
средата, в която се движат. Но тези предизвикателства могат да бъдат и защитни, 
когато представят на младия човек възможности да израства и преследва бъдещи 
цели и интереси. Изследванията сочат, че този нов начин на живот може да служи 
като защитен фактор, тъй като новите роли стават по-важни от наркотиците. 

Рискове се появяват на всеки етап от прехода от ранно детство през ранните 
юношески години и следователно хората, които планират програмите за 
превенция, трябва да имат предвид своите целеви групи и да създават програми, 
които оказват подкрепа, подходяща за всеки етап на развитие. Те трябва и да 
отчетат по какъв начин защитните фактори, участващи в тези преходи, могат да 
бъдат засилени.

Кога и как се заражда и развива 
злоупотребата с наркотици?

Различни международни изследвания сочат, че деца на 12 или 13 години вече 
злоупотребяват с наркотици, което вероятно означава, че някои могат да започват 
дори още по-рано. Ранната злоупотреба обхваща такива наркотични средства, 
като тютюн, алкохол, инхаланти, марихуана и психотропни медикаменти. Ако 
злоупотребата с наркотици продължи и в късните юношески години, младежите 
започват да употребяват повече марихуана и минават на други незаконни 
наркотици, като през това време продължават да злоупотребяват с тютюн и 
алкохол. Проучванията сочат още, че ранното започване със злоупотреба с 
наркотици е свързано с повече включени наркотици, независимо дали едни и 
същи или различни наркотици. Необходимо е да се отбележи, обаче, че както 
еднократните, така и дългосрочните изследвания сочат, че по-голямата част от 
младежите не продължават със злоупотреба с други наркотици. Но сред тези, 
които все пак го правят, историята на злоупотреба с наркотици варира от 
наличността на наркотици в квартала, демографски групи и други характерни 
черти на популацията от злоупотребяващи с наркотици. Най-общо моделът на 
злоупотреба е свързан с нивата на социално неодобрение, възприет риск и 
наличие на наркотици в общността. 

Учените предлагат няколко хипотези за това, защо хората първо започват да 
употребяват наркотици, а след това ескалират до злоупотреба с тях. Едното от 
обясненията е биологична причина, а именно фамилна история на злоупотреба с 
наркотици или алкохол, което генетично предразполага лицето към злоупотреба. 
Друго обяснение е, че започването да се злоупотребява с наркотик може да доведе 
до общуване с повече връстници, злоупотребяващи с наркотици, което от своя 
страна излага човек на други наркотици. Разбира се, много фактори могат да 
играят роля. 

Определени бяха различни модели на започване употреба на наркотици на 
база пол, раса и етническа принадлежност и географско разположение. Например 
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изследванията откриха, че обстоятелствата, при които се предлагат наркотици на 
младежите, зависят от пола. Като цяло момчетата получават повече предложения 
за наркотици и на по-ранна възраст. Първоначалната злоупотреба с наркотици 
може да бъде повлияна и от това къде се предлагат наркотици, като паркове, 
улици, училища, домове и партита. Освен това наркотици могат да се предлагат от 
различни хора, включително братя и сестри, приятели, дори и родители. 

Докато повечето младежи не отиват по-далеч от проста употреба, един 
малък процент от тях бързо ескалират до злоупотреба със субстанции. 
Изследванията показват, че при тези младежи вероятността да са преживели 
комбинация от високорискови фактори с малко защитни фактори е много голяма. 
Тези младежи се характеризират с високи нива на стрес, слаба подкрепа от 
родители и слаба успеваемост. Но съществуват защитни фактори, които могат да 
потиснат ескалирането до злоупотреба със субстанции. Тези фактори включват 
самоконтрол, който е насочен към потискане на проблемното поведение, и често 
по естествен начин нараства с израстването на децата. Освен това защитната 
семейна структура, индивидуалността и промените в средата могат да намалят 
въздействието на рисковете от злоупотреба с наркотици. 

Често срещани митове, свързани с обясненията за 
причините за употреба на психоактивни вещества

Нещо не е наред при младежите, които вземат наркотици!

Много от младите хора приемат употребата на наркотици за нещо нормално, 
за забавен експеримент или просто като начин да преодолеят задръжките си в 
общуването.

Младежите започват да вземат наркотици единствено поради натиск от 
страна на приятели!

Те наистина може да бъдат подтикнати към това от приятели или могат да 
възприемат модели на поведение, общи за приятелската група. Преобладаващи 
обаче сред младежите са отрицателните нагласи към наркотиците. Употребата е 
свързана с личен избор!

Дилърите са виновни, че младежите вземат наркотици!

Истината е, че повечето млади хора получават малки дози наркотици по-
често от приятели, познати, по-големи братя и сестри или от наркомани, които 
продават, отколкото от дилъри.

Всеки, който започва с марихуана, продължава с хероин!

Няма такова правило.

Всички, които употребяват наркотици, извършват престъпления, за да 
си набавят пари!

Вярно е, че не малко от младежките престъпления имат връзка с наркотици. 
Въпреки това, повечето млади хора, които употребяват наркотици, не биха 
извършили престъпление.

Всички наркотици са много скъпи!

Цената на доза наркотик, особено когато се подели между приятели, може да 
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стане по-ниска дори от цената на една вечер в дискотека.

Употребата е характерна само за определена група хора!

Употребяващи наркотици има във всяка социална и етническа група.

От първото опитване на хероин или кокаин човек се пристрастява!

Малка част от тийнейджърите наистина се “закачат”. Нужно е време за 
изграждане на зависимост към наркотиците, въпреки че при хероина и кокаина 
процесът е много бърз.

Ако ги сплашим, ще ги спрем!

Това не действа! Често забраните провокират интерес, а и младежите 
споделят неправилното убеждение, че някои наркотици (напр. марихуана) са 
безобидни.

Ако им посочим всички факти, ще ги спрем!

Младите хора имат нужда от точна информация, но само това не е 
достатъчно, за да се предотврати опасността. Въпреки това е наш дълг да ги 
осведомим за всички възможни последствия и рискове.

Експериментирането е равнозначно на наркомания!

Една цигара марихуана например не превръща младежа в наркоман! 
Прибързаното поставяне на подобен етикет може дори да навреди.

Всички, които взимат наркотици ще умрат!

Мнозина опитват наркотици, някои от тях употребяват редовно, но 
внимателно, без да получат сериозни увреждания.

ФАЗИ НА РАЗВИТИЕ НА ЗАВИСИМОТО ПОВЕДЕНИЕ

“Никой не започва да употребява вещества с идеята да стане зависим” – на 
пръв поглед, верността на това твърдение е очевидна и не би трябвало да 
предизвиква дискусия.

Зависимостта от психоактивни вещества е процес, които се развива 
постепенно и преминава през няколко различни етапа.

Започва с експериментиране с вещества, обикновено в младежка възраст и 
най-вече под влияние на средата и приятелите. По принцип поведението да 
експериментираш е нещо съвсем нормално и очаквано в тази възраст. 
Подрастващите експериментират с всичко: стил на обличане, музика, секс, 
общуване, игра на роли и за съжаление - дрога и алкохол.

Независимо от това, колко информация им се предлага за потенциалните 
рискове от употребата на психоактивни вещества, те ще продължат да 
експериментират, защото предварително знаят, че дрогите са в състояние да им 
доставят удоволствие, емоционална “награда” или бърз и лесен начин да се 
справят с проблем и са любопитни да направят това.

Неуспехът на повечето превантивни програми, базирани единствено да 
предоставят информация е ясното доказателство за това. Превенция сред 
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младежите на този етап, която се основава на предлагане на информация за 
рисковете, не води до полезен ефект и си има причини за това:

lЕкспериментирането е нормално поведение при подрастващите, то 
обслужва важни жизнени цели и чрез него се формира автономност;

lПредлагането на информация само по себе си никога не води до трайни 
промени в поведението на човека;

lВ психичния живот на подрастващите концепцията за “смърт” просто не 
съществува и затова плашенето им със СПИН, чернодробна цироза и други 
болести е практически загуба на време, защото "Това не може да се случи на 
мен!".

Несъмнено, елементът на избор дали да експериментират с вещества винаги 
присъства, но изборът е повлиян, както от любопитството, така и от тежкия 
натиск на средата. Все пак това далеч не означава, че тийнейджърите ще 
продължат да употребяват и ще се пристрастят. Данните показват, че огромното 
мнозинство младежи, дори ако веднъж или няколко пъти са взимали дрога не 
продължават употребата и не развиват зависимост.

Решаващият фактор е правилния и навременен избор, който е възможен при 
наличие на едно главно условие - протективни (защитни) средови фактори (най-
вече семейни и достатъчно добре изградено умение на младия човек да направи 
своя избор за живот. Тук трябва да се подчертае, че правенето на избор не е 
инстинкт, с който хората се раждат, а е социално умение, което се учи и развива.

При някои подрастващи употребата продължава и експериментирането 
преминава в следващата фаза – фазата на активно търсене. В тази фаза ефектите 
на веществата вече са познати и се наблюдава определен интерес към събирания 
на места, където наличието им е вероятно, както и с групи, които одобряват 
тяхната употреба. Човек на този етап мисли, че контролира употребата и че може 
да спре, когато си поиска. Факт е, че той наистина може да спре, но за това се 
нуждае от по-мощни позитивно подкрепящи фактори (влизане в университет, 
добре платена работа, стабилен партньор, уважение сред значимите за него хора и 
т.н.) или негативно подкрепящи фактори / социалният натиск на средата 
(семейство, партньор, колеги и др.), арест за притежание на дрога или за 
шофиране в нетрезво състояние, загуба на работа или напускане на 
училище/университет. Рационалния избор за спиране е възможен, но вече е 
затруднен, преди всичко заради социалния натиск на средата.

Съществува работна оценка на риска от продължаваща употреба, която се 
базира на следните пет категории:

1. Контакт с веществото – функциониране в среда с висока наличност и 
употреба на наркотици и лесен достъп до вещества (“лесен достъп” е термин, 
който се дефинира като “времето необходимо на един човек да си набави 
желаната дрога”).

2. Несподеляне на ценностната система на обкръжаващата среда – 
семейство, приятели, колеги, социални норми, закони (“За какво да уча, след като 
виждам, че с вашето висше образование едвам изхранвате семейството си”).

3. Усещане за блокирано бъдеще – липса на социална и общо житейска 
перспектива. Това “закотвя” очакванията и поведението на принципа “тук и сега” 
и е свързано с висока тревожност.

4. Усещане за самота – несподелянето на социално приемливата 
ценностна система и усещането за блокирано бъдеще затруднява силно 
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общуването и не позволява създаването и подържането на трайни, емоционално 
значими връзки с другите.

5. Липса на съюзник при нужда – отчуждаването, недоверието към 
другите и затварянето в себе си не позволява възможността да ползваш другите за 
емоционална подкрепа или споделяне на значими преживявания и поведения, без 
оглед на техния позитивен или негативен характер (“да няма пред кого да 
изплачеш загубата или да се похвалиш с победата”).

В редица случаи рисковото поведение продължава и употребата на дрога е 
един от симптомите на задълбочаваща се поведенческа дисфункция. Активното 
търсене също се задълбочава и се навлиза в следващата фаза – фазата на 
“подчинението”. Това е период, в който дрогата постепенно “премества” на все 
по-заден план значими до този момент поведения, жизнени интереси и ценности. 
Приятелският кръг се променя. Старите приятели, които не употребяват дрога, 
постепенно се отдръпват и се сменят с други, повечето от които също се дрогират 
и в тази нова субкултира употребата е част от социалните ритуали и норми. На 
този етап човек е изправен пред изключително труден избор - дали да продължи 
употребата и по този начин да бъде приет от субкултурата или да спре, но да бъде 
отхвърлен. При подрастващите преживяването за принадлежност и значимост 
имат изключително значение. Затова при липсата на други алтернативи, 
употребата най-често продължава и се появяват първите психологически и 
социални проблеми. Кръгът от поведенчески възможности се стеснява все повече 
и повече. Възможността за взимане на рационални решения също намалява и 
взимането на дрога има за цел не само да предизвика очаквания физиологичен 
ефект на удоволствие, а придобива и много по-дълбоко значение – веществото 
постепенно започва да изпълнява загубените социални функции на общуване и 
принадлежност към “групата”. Още на този етап се отбелязват начални белези на 
формираща се патологична физиология – силно влечение и дискомфорт без 
веществото.

Продължаващата употреба засилва патологичните процеси в мозъка и 
емоционално - поведенческото функциониране, особено ако са налице 
съпътстващи генетични и биологични рискови фактори. Така се стига до етапа на 
зависимост, когато промените в мозъчните структури са вече трайни (но 
обратими при адекватно лечение). Взимането на рационални решения за спиране 
на употребата са изключително трудни, а понякога практически липсват. Налице 
е загуба на съзнателен поведенчески контрол, който е основен критерий за оценка 
на наличието на вече развита зависимост.

РИСКОВИ И ПРОТЕКТИВНИ (ЗАЩИТНИ) ФАКТОРИ

Проучванията през последните две десетилетия имаха за цел да установят 
произхода и пътищата на злоупотреба с наркотици и наркомании – как се заражда 
проблемът и как се развива.

Установени бяха множество фактори, спомагащи да се разграничат тези, за 
които е по-вероятно да злоупотребят с наркотици, от тези, които са по-малко 
уязвими към злоупотреба. Факторите, свързани с по-голяма вероятност от 
злоупотреба с наркотици, се наричат „рискови” фактори, а тези с малка – 
„защитни” фактори.

Нужно е да се отбележи, обаче, че повечето от лицата, за които съществува 
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риск от злоупотреба с наркотици, не започват да употребяват такива или да се 
пристрастяват към тях. Освен това, рисков фактор за един може да не бъде рисков 
за друг.

Рисковите и защитни фактори могат да засегнат децата при свързана с 
растежа/развитието рискова траектория или път. Този път показва как рисковете 
стават очевидни в различните етапи от живота на детето. Например ранните 
рискове, като неконтролируемо агресивно поведение, могат да бъдат забелязани у 
едно много малко дете, и ако това поведение не бъде повлияно положително от 
родителите, това може да доведе до още рискове, когато детето започне да ходи на 
училище. Агресивното поведение в училище води до отхвърляне от връстниците, 
наказване от учителите и неуспехи в учебния процес. И отново, ако на това 
поведение не бъде противодействано с превантивни интервенции, тези рискове 
могат да доведат до поведение най-близко до злоупотреба с наркотици, напр. 
бягство от училище и дома, общуване със злоупотребяващи с наркотици 
връстници. 

Таблицата по-долу показва рамката за охарактеризиране на рисковите и 
защитни фактори в пет области или среди. Както сочат първите два примера, 
някои рискови и защитни фактори са взаимно изключващи се – наличието на 
единия означава липсата на другия.

Например в индивидуалната среда ранното агресивно поведение – рисков 
фактор, свидетелства за липса на импулсивен контрол – ключов защитен фактор. 
Да се научи детето да контролира импулсивното си поведение стои в центъра на 
някои програми за превенция. 

Другите рискови и защитни фактори са независими един от друг, както става 
видно от таблицата, като примери сред връстници, в училище и в обществото. 
Например в училищната среда може да има наркотици въпреки наличието на 
политика „срещу наркотиците”.

Рисковите фактори за злоупотреба с наркотици представляват 
предизвикателство за емоционалното, социално и интелектуално развитие на 
човека. Тези рискови фактори могат да доведат до различни последици в 
зависимост от отличителните черти на характера на човек, ниво на развитие и 
среда. Например, множество сериозни рискове, като ранното агресивно 
поведение и слабите резултати в училище могат да сочат, че детето върви по 
отрицателен път на развитие, насочено към проблемно поведение. Ранната 
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интервенция, обаче, може да помогне за намаляването или обратно на тези 
рискове и да промени пътя на развитие на детето. 

За малки деца, вече проявяващи сериозни рискови фактори, да се забави 
интервенцията до юношеските години означава по-трудно преодоляване на 
рисковете. Докато достигнат юношеските години, начинът на мислене и 
поведението на детето са добре оформени и не могат лесно да бъдат променени. 

Рисковите фактори могат да въздействат върху злоупотребата с наркотици 
по няколко начина. Те могат да бъдат кумулативни, т.е. на колкото повече рискове 
се излага детето, толкова по-вероятно е то да злоупотреби с наркотици. Някои 
рискови фактори са особено силни, но въпреки това e възможно да не окажат 
влияние върху злоупотребата с наркотици, докато определени фактори не вземат 
надмощие. Например, ако в семейството се е злоупотребявало със субстанции, то 
това поставя детето пред риск от злоупотреба. Но в среда от връстници, свободна 
от злоупотреба и със строги правила срещу наркотиците, детето е по-малко 
вероятно да злоупотреби с наркотици. Присъствието на множество защитни 
фактори може да намали въздействието на няколко рискови фактори. Например 
силната протекция – като родителска подкрепа и ангажираност, може да намали 
влиянието на такива сериозни рискове, като обкръжение с връстници, 
злоупотребяващи с наркотици. Важна цел на превенцията е, следователно, да се 
промени балансът между риска и защитните фактори така, че защитните фактори 
да вземат превес над рисковите фактори. 

Казаното по-горе показва, че рисковите и защитните фактори имат 
психологически и поведенчески, семейни и социални характеристики. Нека 
направим опит за тяхното обобщение, като фокусираме върху най-критичните от 
тях:
 

Рискови фактори

lХаотична семейна среда, по-специално такава, в която родителите 
злоупотребяват с психоактивни вещества или страдат от психични разстройства;

lНеудачно родителство, особено при деца с труден темперамент или с 
поведенчески отклонения;

lЛипса на взаимна привързаност и възпитание;

lНеуместенен срам и стеснителност;

lАгресивно поведение в клас или сред връстниците;

lПровали в училище;

lСлаби социални умения за справяне;

lСвързване с връстници с дивиатно (отклоняващо се) поведение, в това 
число и с връстници, употребяващи неркотици;

lПолучаване на одобрение за употребата на дроги от връстници и от 
обществената среда;

lНаличие и лесен достъп до психоактивни вещества;

lУбеждения, че употребата е приемливо поведение.
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Защитни фактори

lСилни връзки в семейството;

lРодителско напътствие, ясни правила за държане в семейството и 
въвличане на родителите в живота на децата;

lУспех в представянето в училище;

lСилни връзки с различни социални институции като семейството, 
училището и други организации;

lПриемане и обвързване с конвенционалните норми относно употребата 
на психоактивни вещества.
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независимо...независимо...
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СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ
“УЧЕНИЦИ И ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

 – ВАРНА 2007”

Изследването е проведено от екип на дирекция “Превенции” – община 
Варна през м. ноември сред 3151 (от общо 3557) ученици от осмите и деветите 
класове от 44 варненски училища, включени през учебната 2007/2008 г. в 
програма за превенция на употребата на наркотици в училищата.

Проучването цели да получи данни за разпространението на незаконни 
наркотици сред изследваната група, с оглед бъдещото прилагане на 
превантивната програма.

Наблюдението включва три времеви категории – употреба поне веднъж в 
живота, употреба през последната година и употреба през последния месец. 
Набрана е и информация за видовете вещества, причините за първа употреба, 
контекста и фактори на средата.

Акценти

Всеки пети (21%) анкетиран ученик е употребил поне веднъж в живота си 
някакво незаконно наркотично вещество (диаграма 1). При осмокласниците това 
е всеки шести (17%), а при деветокласниците всеки четвърти (26%).

Диаграма 1

Сравняването на данните (диаграма 2) за разпространение на употребата 
(поне веднъж в живота) сред деветокласниците от социологическото проучване 
през 2003 г. и сега през 2007 г., не показва динамика (по около 26 % във всяко 
изследване).

Диаграма 2
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Близо 18 % от анкетираните ученици са употребили някакво незаконно 
наркотично вещество през последната година (диаграма 3). Тази група 
съставлява 86 % от деклариралите употреба поне веднъж в живота (диаграма 4).

Диаграма 3

Диаграма 4

Всеки десети (10.6%) от анкетираните ученици е употребил някакво 
незаконно наркотично вещество през последния месец (диаграма 5). Тази група 
съставлява половината от деклариралите употреба поне веднъж в живота 
(диаграма 6).

Диаграма 5

Диаграма 6

Не се наблюдават полови различия. Момчетата и момичетата са с равно 
присъствие в групата на деклариралите някаква употреба, както през живота, така 
и през последната година и месец.
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Близо 3/4 от учениците декларирали употреба поне веднъж в живота са 
опитали някакво незаконно наркотично вещество на 13 – 14 годишна възраст 
(диаграма 7).

При над 90 % първата употребата е била през последната година.

Диаграма 7

Не се наблюдава случаи на инжектиране на дрога при нито един от 
анкетираните ученици.

 2/3 от учениците употребили някакво наркотично вещество, сочат като 
причина за първата употреба любопитството и желанието да изпитат нещо 
приятно. Всеки четвърти го е направил от скука или за разнообразие. Всеки 
десети – за да преодолее някакво негативно настроение, като опит за себе 
утвърждаване или под натиск на средата.

Изборът на вещество следва тенденциите на употреба, наблюдавани през 
последните 5 години в младежката популация:

Марихуаната е най-разпространеното незаконно вещество в изследваната 
група. Близо всеки пети от всички анкетирани лица са пушили поне веднъж през 
живота си марихуана (диаграма 9), а всеки десети през последния месец. По 
правило употребата е инцидентна и има експериментален характер. Редовна 
употреба (повече от пет пъти през последния месец) се наблюдава при 5 % от 
анкетираните лица.

При над 50% от случаите, марихуаната е била употребявана с приятели или 
познати на улицата, в парка, на плажа или на парти.

Всеки трети декларирал някаква употреба на марихуана признава, че 
вероятността и в бъдеще да опита е голяма.

На второ място продължава да бъде групата на стимулантите – амфетамини, 
екстази и кокаин. Средно 4.5 % от всички анкетирани лица са употребили едно 
или няколко от тези вещества поне веднъж в живота (диаграма 8), като половината 
от тях декларират употреба и през последния месец. И тук, както при 
марихуаната, употребата е инцидентна и има експериментален характер. Редовна 
употреба (повече от пет пъти през последния месец) на амфетамини са посочили 
1.5% от учениците, и под 1 % на кокаин и екстази.

При близо 45 % от случаите, амфетамини и екстази са били употребявани в 
дискотека, заведение или на парти.

Всеки осми декларирал някаква употреба на амфетамини и/или екстази 
признава, че вероятността това да се случи и в бъдеще е голяма. 
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Хероинът е на трето място след канабиса (марихуана) и стимулантите 
(амфетамини, екстази и кокаин), като запазва стойностите си наблюдавани в 
изследването през 2003 г. Около 2 % от всички анкетирани ученици са посочили 
някаква употреба на хероин поне веднъж в живота (диаграма 8), като половината 
от тях признават, че се е случвало и през последния месец. Редовна употреба 
(повече от пет пъти през последния месец) показват около 0.5 %.

 
Разпределение по вещества сред всички анкетирани лица - Диаграма 8

Важно при интерпретацията на по-горните данни е фактът, че в списъка 
с наблюдаваните вещества умишлено е включена дрога, която практически не 
присъства на пазара. Тя не се наблюдава и при мониторинга на лицата търсещи 
лечение, включените в програми за намаляване на вредите или попадналите в 
правоохранителната и правораздаварелна система. 2% от всички анкетирани 
ученици са посочили именно това вещество!

Употребилите поне веднъж в живота си някакво незаконно наркотично 
вещество признават, че в тяхното обкръжение има висока наличност и 
употреба на дроги. Близо 80 % от тях имат приятели, за които знаят, че са 
употребявали наркотици. Всеки трети, през последната година е присъствал на 
партита, купони или в дискотека, където често са се употребявали наркотици. На 
2/3 им е била предлагана най-малко веднъж дрога, като при 4% е имало елементи 
на принуда.

Заключение:

Сравнителният анализ на разпространението на незаконни наркотици в 
изследваната група (от това проучване и други изследователски проекти) не 
позволява да бъде използвана дефиниция като “проблемно разпространение”, но 
буди опасения за възможно развитие на бъдещи рискове от висок порядък.

На първо място трябва да се посочи стабилната във времето ниска възраст 
на първа употреба на психоактивни вещества. На фона на това наблюдаваното 
преди време постепенно преминаване от употреба на тютюн и алкохол, през 
употреба на “меки” незаконни вещества (марихуана) до “твърди” наркотици 
(амфетамини, кокаин, хероин) като че ли трайно премина в едновременно (в 
рамките на една и съща възраст) експериментиране на легални и нелегални 
психоактивни вещества. Такова експериментиране (тип “сега и с всичко”) носи в 
себе си висок риск от увеличаване броя на интоксикациите и/или бързо развитие 
на зависимост.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Марихуана

Амфетамини

Екстази

Кокаин

Хероин и други опиати

Други
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На второ място това е практически липсващата вече разлика в броя на 
момчетата и момичетата експериментиращи или инцидентно употребяващи 
психоактивни вещества, сравнено с минали години, когато диференциацията по 
полов признак беше 3-4:1 в полза на момчетата. Този факт е важен с това, че при 
момичетата е доказана по-висока психо - физиологична уязвимост към ефектите 
на психоактивните веществата, дори и при минимална употреба.

На трето място трябва да бъдат разгледани причините за употреба. В 
последно време сред тийнейджърите се наложи т.нар. рекреационен модел 
(употреба с цел забавление). Мотивите са свързани с желанието на 
групата/индивида да си достави удоволствие, да разнообрази общуването или 
просто да се избяга от скуката и по правило се случва непосредствено преди или 
по време на партита, купони, в заведения или дискотеки. Веществата (главно 
марихуана, амфетамини, екстази или кокаин) не се възприемат като проблемни, а 
употребата се толерира и не води до отхвърляне от приятелския кръг. Това 
поражда риск от слаб себеконтрол и ниска критичност към личната или чужда 
употреба.

На четвърто място може да се посочи ролята на средата, особено във 
взаимовръзката и с мотивацията за употреба. Налице са чести контакти и 
интензивно общуване (най-вече в зони за забавление) с познати или приятели, 
които имат някакъв опит в употребата на наркотици. Това обуславя висока 
наличност и лесна достъпност до търсените от индивида/групата вещества. 
Формират се стабилни социални стандарти, които подкрепят, допускат, а 
понякога и изискват употреба. Консумацията се възприема, като престиж 
(особено при кокаина) и има демонстративен характер. Тези културални фактори 
на средата често мотивират отделни индивиди да използват наркотиците, като 
инструмент за справяне с дефицити в общуването или себе възприемането. Така 
употребата за забавление се допълва с употреба целяща справяне, като се 
увеличава “виталността” на наркотиците в младежката общност. Това поражда 
риск от превръщането на наркотиците в нормативен елемент на общуването, 
забавлението и структурирането на свободното време.

Данните за употреба на незаконни наркотици “поне веднъж в живота” и 
“поне веднъж през последната година” почти се припокриват. Това означава, че 
голямата част от учениците са употребили такова вещество за първи път в 
периода между 7-ми и 9-ти клас. Следователно, периодът след 5-ти клас е 
изключително значим за разгръщане на превантивни активности. Освен това е 
видимо, че преходът между основното и средното образование е период с висок 
риск.

Тези тенденции и рисковете за бъдещето, които крият в себе си, налагат в 
общинската политика да бъдат заложени някои организационни и програмни 
приоритети:

1. Устойчиво развитие на действащата програма за превенция на 
наркомании, предназначена за ученици от 8 – 12 клас на варненските училища, 
чрез гарантиране на адекватно ресурсно обезпечаване;

2. Разработване и въвеждане на програма за превенция на наркомании, 
предназначена за ученици от 5 - 7 клас на варненските училища, включваща 
предоставяне на информация, подобрявана на социалните умения (в т.ч. справяне 
с външен натиск), обучение за контролирана и справяне с емоции, информиране и 
обучение на учители и родители;

3. Разработване и въвеждане на програма за превенция на наркомании, 
предназначена за семейства и непълнолетни лица в риск, включваща 
предоставяне на информация и обучение на семейства, предотвратяване на 
поведенчески проблеми (с акцент агресивно поведение и ранно отпадане от 
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училище), обучение в жизнени умения, подкрепа на социалната активност и 
академичната подготовка, структуриране на свободното време (спорт, изкуства, 
игри) и др.;

4. Акцент в превантивните програми на теми, свързани с алкохола и 
полинаркоманията (употреба на повече от едно вещество);

5. Специален подход при момичета, злоупотребяващи с психоактивни 
вещества;

6. Активно привличане на масмедиите и родителската общност.
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ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО 
ОТНОШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ С 
НАРКОТИЦИТЕ В ЕВРОПА – ОБЗОР

Планът на ЕС за действие в областта на наркотиците (2005–2008) специално 
призовава държавите-членки да увеличат ефективните и разнообразни, но и в 
същото време лесно достъпни методи за превенция, лечение, намаляване на 
щетите и социална реинтеграция. В настоящата глава ще бъдат разгледани по-
подробно тези страни на проблема с наркотиците в Европа.

Стратегиите за превенция могат да бъдат насочени към различни групи – от 
цялото население до конкретни рискови групи, като прилаганите методи са 
съответно различни. Има също лечение и мерки за намаляване на щетите, както за 
употребяващите наркотици, така и за пристрастените, а в голям брой страни 
тяхната ефективност се оценява с изследвания на резултатите. Мерките за 
намаляване на щетите имат за цел да предотвратяват смъртността, причинена от 
наркотиците, и да намаляват вредата за здравето, например инфекции с ХИВ или 
хепатит С. Хероиновата зависимост обикновено се лекува със субституираща 
терапия, а за зависимостта от канабис, амфетамин и кокаин са разработени 
специални програми. Следващата стъпка след успешното лечение е социална 
реинтеграция. Както ще бъде разгледано по-нататък, условията на живот на много 
употребяващи наркотици са лоши и стратегиите за социална реинтеграция често 
трябва да преодоляват значителни проблеми.

За всеки вид дейност са дадени примери от различни страни и са разгледани 
резултатите от изследвания за или против тяхната ефективност.

Превенция
Като цяло ефектът от индивидуалните стратегии за превенция не може да 

бъде измерен с промените в разпространението на употребата на наркотици сред 
населението. От друга страна, всяка една може да бъде съпоставена с натрупаните 
сведения, за да се определи доколко е мярка, основана на сведения. Това означава 
наличие на добра информация за съдържанието, покритието и броя на дейностите 
за превенция.

Подобряване на наличната информация – наблюдение, контрол на 
качеството и оценка

Държавите-членки наблюдават все по-засилено дейностите по превенция и 
в резултат от това предоставят информация за съдържанието и предлагането на 
интервенциите. Германия, Нидерландия и Норвегия са увеличили броя на 
проследяваните показатели. Гърция, Кипър, Литва и Италия наблюдават 
превенцията в училищата, в Гърция, Полша, Швеция и Финландия се изследват 
услугите за превенция, предоставяни на общностно ниво, а във Франция е 
създадена централизирана система за наблюдение на превенцията в областта на 
наркотиците. Някои страни (Чешката република, автономен район Галиция в 
Испания, Унгария и Норвегия) вече насочват вниманието си върху 
доказателствената база при кандидатстването за финансиране на дейности и 
разглеждат възможността за въвеждане на системи за акредитация. В 
Португалия, Финландия и Румъния има минимални критерии за качеството на 
програмите за превенция. Информацията от Унгария и Нидерландия предполага, 
че наличието на системи за наблюдение и критерии за качеството на превенцията 
води до по-добро отчитане по проектите и оценките и до по-високо качество на 
интервенциите.

Повечето програми за превенция не се оценяват. Когато обаче се извършва 
това, обикновено се оценяват „обхватът и начинът, по който се приема 
дейността”, а не „степента, в която са постигнати целите” (национален доклад на 
Гърция).
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През изминалите няколко години бяха извършени анализи на ефикасността 
на превенцията в Германия и Обединеното кралство, както и от Световната 
здравна организация (СЗО). Те са полезни за дефинирането на добри практики в 
стратегиите за превенция. Последното и най-изчерпателно изследване прави 
оценка на 49 висококачествени анализи – прегледи и мета-анализи – за превенция 
на пристрастяването към различни вещества и прави изводи по отношение на 
ефективните стратегии за превенция в областта на наркотиците. В следващите 
раздели е разгледана ефикасността на различните видове стратегии за превенция 
въз основа на резултатите от това и други проучвания.

Кампании в средствата за масово осведомяване
Hawks и сътрудници стигат до извода, че „използването само на средствата 

за масово осведомяване, особено в присъствието на други противоположни по 
своето въздействие фактори, не е ефективен начин за намаляване на употребата 
на различни видове психоактивни вещества. Въпреки това то увеличава 
осведомеността и оказва подкрепа на политическите инициативи.” Все пак 
налице са други сведения, че кампаниите в средствата за масово осведомяване 
могат да имат положително влияние, когато се използват като мярка в подкрепа на 
други стратегии.

При оценката на кампанията против кокаина „Научи резултата” в 
Шотландия, Binnie и сътрудници стигат до извода, че 30% от употребяващите са 
по-малко склонни да вземат кокаин, след като са видели рекламите, въпреки че 
56% съобщават, че кампанията не е променила намеренията им да употребяват 
кокаин, а 11% твърдят, че са по-склонни към употребата му. В допълнение, 
последната преоценка на кампанията на правителството на САЩ против 
канабиса потвърди предишните заключения: въпреки че кампанията не е 
повлияла върху отношението на неупотребяващите канабис младежи относно 
употребата на наркотика (въпреки положителните стойности по показателя 
припомняне и въпреки разграничаването по целеви групи), гледането на 
кампанията е свързвано с неблагоприятно въздействие върху начина, по който 
младежите възприемат употребяващите марихуана.

В малко на брой изолирани случаи обаче се наблюдава изместване на 
акцента от повишаване на знанията (целта на повечето кампании в средствата за 
масово осведомяване) към предоставяне на социална и емоционална информация 
(например опит за промяна на разбиранията за употребата на канабис). В 
Нидерландия например една кампания разпространява посланието „Не сте луди, 
ако не пушите канабис, защото 80% от всички младежи не го правят”. Освен това 
някои елементи на националната кампания за превенция на употребата на 
наркотици в Ирландия се стремят да разрушат някои от митовете за канабиса, 
например твърденията, че това е „органичен” и „естествен” продукт.

Обусловени от средата стратегии относно законните вещества
Увеличаването на цените на веществата и/или на законово допустимата 

възраст за тяхната употреба има доказан положителен ефект върху намаляване на 
употребата, но се прилага само за законните вещества като алкохол и тютюневи 
изделия. Подобни стратегии доскоро се смятаха за характерно явление за 
северните страни или САЩ с фокус предимно върху алкохола и с обещаващи 
резултати. Все по-често обаче се появяват всеобхватни местни подходи, при които 
алкохолът и тютюневите изделия се третират както незаконните вещества. 
Белгия, България, Дания, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Словакия и 
Норвегия съобщават за съществуването на местни стратегии или дискусии 
относно допълнителните налози или закони, с които да се регулира предлагането 
на алкохол и тютюневи изделия. Тези стратегии имат за цел намаляването на 
употребата сред младежите, създаването на зони, свободни от алкохол, или 
увеличаването на сигурността в нощните заведения. По отношение на училищата 
последните изследвания в Европа и на други места потвърждават схващанията, че 
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нормативната среда и неформалните мрежи оказват силно влияние върху 
поведението при употребата на законни наркотици и канабис. в Германия, 
Ирландия и Италия днес се обръща по-голямо внимание на въвеждането на 
училищни правила.

Универсална превенция
Интерактивните програми, основани на модела на социалното влияние или 

компетенциите за жизнени умения, доказаха своята ефективност в училищата, но 
индивидуалните мерки, осъществявани изолирано (например съобщаване на 
информация, емоционално обучение или други не интерактивни мерки), 
получиха отрицателна оценка. По организационни причини с превенцията в 
училищата обикновено са ангажирани местните власти, особено в северните 
страни, Франция и Полша.

Някои специалисти смятат, че допълващите общи програми за 
здравни/жизнени умения дават по-големи резултати от образователните 
програми, които се основават единствено на уменията; това предполага, че 
дейностите се интегрират най-добре в рамките на подходящо обоснована здравна 
учебна програма. Очевидно е, че това е постигнато в почти всички държави-
членки. Освен това някои държави-членки (например Италия, Литва, 
Нидерландия, Словакия, Обединеното кралство) разглеждат превенцията на 
употребата на наркотици едновременно със съответните здравни и социални 
аспекти като насилие, проблеми с психичното здраве, социална изолация, слаби 
оценки и употреба на алкохол и тютюневи изделия, в рамките на обхвата на 
превенцията в общественото здравеопазване, която също е фокусирана към 
ответни действия, съобразени специално с нуждите на засегнатите групи от 
населението.

Едно от основанията, често посочвани като причина за неизпълнението на 
моделните програми, е, че те не могат да бъдат приспособени към местните 
условия и не разглеждат индивидуалните нужди на общностите. Въпреки това 
като контрааргумент се изтъква, че предимствата на стандартизираните програми 
за превенция са, че протоколите дават ясни насоки, позволяващи създаването на 
системи за обучение на преподаватели и стабилни инфраструктури за 
провеждането на такива програми, а това улеснява общите стандарти за 
изпълнението на програмите дори когато условията в училищата и общностите са 
несравними.

В много държави-членки (България, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, 
Австрия, Румъния) съдържанието на програмите за превенция е фокусирано 
върху повишаване на осведомеността, предоставяне на информация и 
организиране на изолирани прояви (напр. посещения на експерти) въпреки 
сведенията, които предполагат, че други методи могат да бъдат по-ефективни.
Програмите за социално въздействие са широко разпространени в училищата, 
особено в Обединеното кралство и в страните, където има стандартизирани 
програми, например Германия, Ирландия, Гърция, Испания, Норвегия, а скоро и 
Дания.

По отношение на универсалната превенция, базирана на местната общност, 
12 държави-членки отчитат наличие на планове в областта на наркотиците в 
повечето или във всички общини, а в десет страни те са политически приоритет. 
Подобни схеми принципно са под формата на информационни прояви и в по-
малка степен на алтернативни занимания през свободното време. Универсалната 
превенция, базирана на семейството, се изразява предимно във вечери за 
родители или информационни подходи и по-рядко в интензивно обучение за 
родители.

Специфична (селективна) превенция
Държавите-членки отделят все по-голямо внимание на стратегиите за 

превенция, насочени към уязвими общности. Това означава, че въпросните 

= 35 =



П
РЕ

В
АН

ТИ
В
Н
И
 С
ТР

АТ
ЕГ

И
И
 

общности трябва да бъдат идентифицирани, например чрез стандартизирани 
инструменти за оценка като индекса на Обединеното кралство за многостранната 
бедност или чрез социално-икономически индикатори като стандарти за 
жилищни условия или образование (брой ученици, изоставащи в училище, или 
брой ученици на субсидии).

След като се идентифицират целевите общности (напр. Франция е 
определила за такива „чувствителните градски зони” или в случая с училищата – 
„приоритетни образователни зони”), към тези групи в неравностойно положение 
могат да се насочат допълнителни финансови средства. В Ирландия, Кипър и 
Обединеното кралство проекти за специфична превенция се изпълняват в 
повечето такива зони, а Португалия е в процес на прилагане на подобна стратегия. 
Видовете дейности варират в диапазона от консултации в Естония, Гърция, 
Франция и Словакия, до насочени към целевите групи проекти в Люксембург и 
Австрия, понякога специално към етнически групи. Освен това някои от новите 
държави-членки (България, Унгария, Литва, Полша и Румъния) съобщават за 
много дейности, насочени към уязвими семейства. Фокусът в повечето държави-
членки е върху употребата на веществата в семейството, въпреки че някои малко 
на брой страни (Гърция, Литва, Унгария, Обединеното кралство) са възприели по-
широк фокус, обхващащ всички семейства в неблагоприятно социално 
положение.

Сравнителните подходи се използват при универсалната превенция, но все 
по-често се съобщава за прилагането им и за целите на специфичната превенция 
(Ирландия, Нидерландия, Австрия, Полша и Норвегия). В своя преглед на 
сравнителните подходи Parkin и McKeganey, стигат до извода, че подобни схеми 
имат най-голямо въздействие върху наставниците, а не толкова върху целевата 
група. Изглежда, тези подходи са по-ефективни за промяна на познанията и 
отношението, а не за промяна на поведението. Подобни проекти рядко се 
оценяват, но когато се извършва това (напр. за проекта „Свободен стил” в 
Норвегия), обикновено се оценява единствено успешното привличане на млади 
лидери в училищата и доколко са повишени знанията или е променено 
отношението на лидерите в дейностите за сравнение.

Въпреки че специфичната превенция печели популярност, трябва да се 
внимава, особено когато се работи с младежи от рискови групи в програми, 
прилагащи сравнителни подходи, тъй като при уязвимите групи може да се 
получи негативен „заразен ефект”. Тези непредвидени последици, които се 
предизвикват от самата дейност, могат да доведат до повишена употреба на 
веществата или до рисково поведение. Все пак подобен нежелан изход е възможен 
не само при специфичната превенция, но и в случаите на информационни 
кампании чрез средствата за масово осведомяване, както и при дейности по 
индивидуална превенция.
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РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНКА НА
 ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА 
УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ 

ВЕЩЕСТВА

Наръчник за планиране и 
оценка на програми

Ръководството е издадено за първи път на английски 
език със заглавие “Guidelines for the evaluation of drug 
prevention” от Европейския мониторинг център по 
наркотици и наркомании, Лисабон (European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, 
Lisbon), 1998 г.
Ръководството е издадено за първи път на български 
език от Национален център по наркотици – София, в 
Тематичната поредица “Методика и организация”. 
Превод: Мария Вълова и Галин Гергов
Настоящия материал се разпространява от 
Дирекция “Превенции”, Община Варна

ПРЕДГОВОР

В последните няколко години в страните членки на Европейския съюз (ЕС) 
бяха проведени нарастващ брой дейности по превенция употребата на наркотици. 
На повечето от тези проекти, обаче, не беше направена добра оценка. Налице е 
спешна нужда от увеличаване на наличните знания относно процеса на “оценка 
на превенцията” , както и от обобщаване на досегашните резултати и опит.

За да насърчи повишаването на качеството на превантивните интервенции 
Европейският – мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA), 
разположен в Лисабон, Португалия, подпомага развитието на методи за научна 
оценка в областта на превенцията на употребата на психоактивни вещества. 
Настоящият наръчник е създаден на базата на практически насоки и ръководства 
по оценяване, разработени от мюнхенския Institut fur Therapieforschung (IFT). 
Предназначен е да подпомогне практическата работа при оценяването на широк 
спектър от превантивни интервенции, прилагани в разнообразни условия. 
Използването на наръчника ще повиши възможностите за сравнение между 
различните дейности и ще направи по-интензивен обмена на мнения и 
дискусиите между страните- членки на ЕС относно “добрата практика” в полето 
на превенцията. Прилагането на научните методи за оценка ще допринесе за 
създаването на общоприети индикатори и по-доброто разясняване и разбиране на 
резултатите от превантивната работа.

ПРЕДГОВОР КЪМ БЪЛГАРСКОТО ИЗДАНИЕ

Скъпи читатели,

С гордост и радост посрещаме факта, че Ръководството за оценка на 
дейностите за превенция на употребата на наркотици, издадено от EMCDDA, 
вече е преведено на български език. Това стана благодарение на усилията на 
Националния фокусен център за наркотици и наркомании и Националния център 
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по наркомании.

Ръководството се използва в западноевропейските страни от 1997 година. 
През 1999г. беше проведено изследване върху приложимостта му и бяха оценени 
неговото разпространение, използваемост и полезност (резултатите са 
публикувани на уебсайта на Мониторинг центъра – може да се уверите, че 
оценките за полезността са високи). През последните няколко години 
ръководството беше преведено на няколко езика. Трябва да се подчертае, че 
българската версия е един от първите преводи на език на страните кандидатки и 
нови членове /на ЕС/ и ние сме особено благодарни за това.

На пръв поглед “оценка на дейностите за превенция на употребата на 
психоактивни вещества” звучи като нещо твърде академично и теоретично и 
често работещите в областта на превенцията имат усещането, че не би имало 
практическа полза за тях и ежедневната им работа. Нещо повече: някои хора дори 
казват, че времето и усилията, отдадени на оценката намаляват наличните 
ресурси за същинската превантивна работа, която “наистина си струва”. От 
подобни коментарии по време на конференции и семинари ние сме съвсем 
наясно, че на оценката на превантивната работа се гледа като на изключително 
трудно, твърде научно и понякога излишно занимание. Нашето намерение е 
посредством работата си – с това ръководство и други инструменти – да разсеем 
тези представи.

Сега, няколко години след началото на работата с това ръководство за оценка 
в Европа и извън нея, опитът положителен, особено в страни където използването 
на ръководството (съгласно една “култура на оценката”) се превърна в нормално 
ежедневие и рутина. Работещите в областта на превенцията се чувстват много по-
уверени в собствените си сили при изработването на един последователен и 
устойчив план за техните превантивни програми, който може да бъде оценен 
лесно и без значими допълнителни научни или финансови ресурси. Можете да 
обърнете внимание на резултатите от този процес когато разглеждате например 
превантивните програми в Испания и Ирландия в базата на нашия проект EDDRA 
( )

Това ръководство няма за цел да ви направи професионален оценител. От 
друга страна, няма нужда да си такъв, за да го използваш. Но на пръв поглед 
неудобните въпроси, които съдържа, ще ви помогнат да откриете, че рефлексията 
върху някои “сократовски питания” (“кое ви кара да вярвате, че това ще има 
смисъл”) е полезна за изграждането на ясна, логична и разбираема превантивна 
интервенция. Интервенция, която се основава по-скоро на критично мислене, 
отколкото на непроверени допускания. Затова ръководството трябва да бъде 
използвано още при фазата на разработването на превантивната дейност и старта 
на вашата програма. Вие ще видите, че вече оценката е неотделима част от 
програмната работа (т.е. от самия дизайн на програмата), а не допълнителен 
елемент, за който се мисли след това. Когато имаме предвид въпросите свързани с 
оценката още от самото начало на интервенцията, изключително се улеснява 
подбора на подходящите цели, компоненти и индикатори за осъществяването й. 
Напр. UNESCO използва това ръководство и за разработването на програми в 
техните небазирани на научна концепция проекти извън Европа, т.е. в ситуация, 
където чисто научната оценка не може да бъде търсена.

Ние знаем, че това ръководство – най-вече в началото – може да възбуди 
въпроси, съображения и потребности от информация, които преди не сте имали. 
В това отношение може да ви предложим известна подкрепа. Налице е 
споменатата вече база данни на EDDRA, от която може да се информирате за 
опита на други колеги в Европа. При нужда от по – конкретна помощ Evaluation 
Instrument Bank ви предлага инструменти за оценка (айтеми на най-използваните 
оценъчни измервания на резултата, процеса и опосредстващи измерители), които 
може да свалите от сайта на  без заплащане, само с 
попълване на кратка допълнителна информация. В случай, че искате да имате 
повече данни относно ефективните превантивни компоненти или най-

http://eddra.emcdda.eu.int

http://eib.emcdda.eu.int/
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използваните теоретични модели, в секцията за превенция на нашия уебсайт ще 
намерите постоянно растящо количество от информация и документи.

Нашата цел е оценката да бъде възприета като важен елемент, който 
допринася за логичността, последователността и яснотата на превантивната 
работа. Може да я усвоявате бавно и постепенно, докато напреднете и започнете 
да се справяте добре. Когато разрушим разпространения сред работещите в 
областта на превенцията мит, че оценката е трудна, тежка и може да се прави само 
от научни работници, нашата цел ще бъде постигната.

Желаем ви търпение и успех в работата!

Gregor Burkhart
Ръководител на Проект”Превантивни отговори”

Програма Р2 “Анализ на отговорите” 
Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA)  

РЪКОВОДСТВО ЗА ОЦЕНКА НА 
ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ 

УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Проблемна ситуация

Началната точка във фазата на планирането трябва да бъде описанието на 
характера, степента и локализацията на проблемната ситуация, към която е 
насочена интервенцията. Проблемната ситуация винаги трябва да се дефинира, 
като поведение на употреба на психоактивни вещества, което планираната 
интервенция цели да предотврати. Необходимо е също да бъдат очертани 
характеристиките на засегнатите от проблема.

Необходимо е да се отговори на следните въпроси. За всеки от тях трябва да 
се посочи източникът на информация и представителността на оценяваната 
информация.

lКаква е проблемната ситуация, към която е насочена интервенцията?
lКакви са социо-демографските характеристики на засегнатите от 

проблема в сравнение с тези, които не са засегнати?
lКъде (на какви места) се осъществява проблемното поведение и къде на 

съществува?
lОт колко време (от колко дълго) е познат проблемът? Променя ли се за 

това време неговият размер, влияние и смисъл?

 Каква е проблемната ситуация, към която е насочена превантивната 
интервенция?

Проблемната ситуация, към която неизменно трябва да бъде насочено 
влиянието на интервенцията за превенция на употреба на психоактивни вещества 
е самото  поведение на употреба на психоактивни вещества от  основната целева 
група. Това може да се отнася както за легалните, така и за нелегално 
разпространяваните наркотици и е валидно винаги, дори проблемната ситуация 
да се засяга само индиректно, напр. чрез тренинг на на жизнени умения или 
масмедийна кампания.

“Да се осъществи превенция на употребата на наркотици сред младежи на 
възраст между 10 и 18 години – с основни фокуси алкохолът като легално 
разпространявано психоактивно вещество и хероинът като нелегално 
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разпространявано вещество”

“Да се осъществи превенция на алкохолната консумация на работното 
място в компанията със 750 работници.”

 Какви са социо-демографските характеристики на засегнатите от 
проблема в сравнение с тези, които не са засегнати?

Най-важните социо-демографски характеристики са пол, възраст, раса, 
социално-икономически статус и местожителство. В зависимост от планираната 
интервенция други релевантни характеристики могат да бъдат  рисковите 
фактори протективните фактори, определени личностови черти и т.н., като 
характеристиките могат да варират за различните психоактивни вещества или 
различното местоположение. Много е важно тези характеристики да бъдат 
определени, тъй като само тогава интервенцията може да бъде адекватно 
фокусирана спрямо целевата група. Възможно е обаче да има множество групови 
характеристики и затова е най-добре да се съсредоточим само върху тези, които 
изглеждат релевантни и са най-добре документирани.

“Съгласно регионалното изследване сред употребяващите наркотици 
съотношението на мъжете спрямо жените е 4:1. Средната възраст на 
употребяващите наркотици е 27.6; 75%  нямат брак; 21% имат диплома за 
завършено висше образование и 45% имат постоянна работа”

“Посетителите на клубове, които регулярно използват екстази, са на 
възраст между 18 и 23 години. Те обикновено имат постоянна работа или 
посещават училище или университет (над 80% са учащи).”

Къде (на какви места) се осъществява проблемното поведение и къде не 
съществува?

Трябва да бъде отбелязано къде точно се осъществява поведението на 
употреба на психоактивни вещества, към което е насочена интервенцията. Дали 
употребата е практикувана, напр. самостоятелно вкъщи, с приятели, в нощните 
клубове, на улицата или сред природата? За да бъде адекватно насочена 
интервенцията, също толкова важно е да се знае къде това поведение не се случва. 
Отговорите на тези въпроси са също толкова съществени, колкото и уточняването 
кой е засегнат от проблемната ситуация, тъй като иначе интервенцията би била 
недобре фокусирана.

“В нашата страна алкохол се консумира както насаме, така и на публични 
места (барове, дискотеки, заведения на улицата). Хероин се употребява главно 
насаме, но също и в парковете. И за двете вещества употребата в училище е 
рядка.”

“Като цяло извън градовете има по-ниско ниво на употреба на наркотици”.

 От колко време (колко дълго) е познат проблемът? Променя ли се за 
това време неговия размер, влияние и смисъл?

Важно е да бъдем в състояние да предвиждаме бъдещото развитие на 
проблемната ситуация. Разрастването на проблема изисква и по–интензивна 
превантивна работа.

“След бързото повишаване през последното десетилетие, изглежда 
нивото на употреба на хероин се стабилизира. Налице е значително нарастване 
в използването на екстази на рейв партита и в клубовете. Употребата на 
наркотици вече не е изключително градски феномен и съгласно последните 
изследвания несигурността и бедността сред зависимите наркотици са 
повишени.”

Накрая трябва да бъдат посочени източниците на информация и да бъде 
отбелязана както тяхната надеждност, така и надеждността на предоставената 
информация. Могат да бъдат използвани национални проучвания, преглед на 
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литературата и библиографски справки, лични изследвания и т.н.

“Направено е национално проучване върху употребата на наркотици сред 
учениците във Великобритания, както и локални проучвания в отделни региони 
на Великобритания. Получените данни се подкрепят широко от проучвания в 
сходни културални условия, особено в САЩ и Австралия.”

Концептуална база

След определянето на проблемната ситуация трябва да се отбележи 
следваната теоретична рамка (база) и схващания относно факторите, които 
пораждат, модифицират и контролират проблемната ситуация. По този начин се 
обяснява защо са избрани точно тези цели и методи за бъдещата интервенция (вж. 
по-долу).

Необходимо е да се отговори на следните въпроси, както и да се посочат 
примери за стратегии и дейности, които могат да променят (или са променяли) 
проблемната ситуация.

lКое обяснение описва най-добре появата и произхода на проблема?
lКои са поддържащите проблемната ситуация фактори?

 Кое обяснение описва най-добре появата и произхода на проблема?

Вероятно има повече от едно възможни обяснения или теории за 
проблемната ситуация, така че трябва да бъде отбелязано това , което изглежда 
най-релевантно за планираната интервенция. Също трябва да бъде обяснено защо 
това е предпочетена теория.

“Има много теории за обяснение на злоупотребата с психоактивни 
вещества от юношите. Въпреки че всяка от тях има някакъв принос, най-
широко приети са теорията за социалното научаване и интерактивните 
концепции. Основното допускане е, че юношеското поведение е силно повлияно 
от родителите и от групата връстници, и от тази гледна точка първият опит с 
наркотици е резултат както от присъствието на модели за положително 
отношение към употребата, така и на податливостта спрямо социалния 
натиск.”

 Кои са поддържащите проблемната ситуация фактори?

В някои случаи факторите, които пораждат проблемната ситуация, са 
различни от тези, които я поддържат или влошават.Освен това понякога може да 
бъде по-важно да се фокусираме върху поддържащите фактори, още повече, че 
често е твърде късно да повлияем причините.

“Нагласите, навиците и  нормите сред възрастните спрямо алкохола и 
употребата на наркотици дават отражение върху младите хора. Те са повлияни 
също от медиите.”

“Сред младежите при нас е налице една нагласа на хора “без бъдеще”, 
която отчасти е свързана с високата безработица. Този негативен аз-образ на 
общността е повлиян също от социалните норми, допускащи употребата на 
дроги.”

Примери за стратегии и дейности, които могат да променят (или са 
променили) проблемната ситуация трябва също да бъдат описани. Всяка 
специфична интервенция, която е проведена с успех, трябва да бъде описана с 
възможно повече детайли. А дори и да не са известни успешни аналогични 
интервенции, е добре да бъдат очертани специфичните характеристики и 
елементи, които смятаме за необходими при интервенцията от този тип.

“Осъществяването на дейности за първична превенция на регионално и 
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национално равнище се очаква да повлияе тенденциите в проблемната 
ситуация. Дейностите, които могат да забавят повишаването употребата на 
наркотици, включват информационни кампании; базирани в училище 
превантивни програми; осигуряване на информация за съществуващи и 
специално създадени родителски групи; и програми за отпадащите от 
училище.”

“За да има програмата стойност, изпълнението й трябва да бъде 
прецизирано спрямо локалните условия. Необходимо е широко междусекторно и 
междудисциплинарно сътрудничество. Други проекти като конференции и 
културни събития, организирани от самите млади хора, също могат да 
спомогнат за промяна в проблемната ситуация.”

Нужда от превантивна интервенция

Необходимо е да се верифицира съществуването на проблема в степен, 
изискваща превантивна интервенция. Анализът относно нуждата от превантивна 
интервенция трябва да вземе предвид броя на засегнатите от проблема хора, да 
съпостави планираната интервенция с възможните други интервенции и да 
опише как се съгласува с други провеждани дейности.

Необходимо е да се отговори на следните въпроси:
lКолко души са засегнатите от проблема? Колко нови случаи има за 

определен период, колко често се появяват (разпространение, ново 
разпространение)?

lКакво е вероятното развитие на проблема ако нищо не се прави и защо?
lКак може да се формулира нуждата от превантивна интервенция?
lИма ли различни мнения относно нуждата от интервенция (→ различни 

гледни точки относно нуждите)?
lКак е била оценена нуждата от превантивна интервенция (оценка на 

нуждите)?
lИма ли проведени или планирани подобни интервенции?
lЩе си сътрудничи ли настоящата интервенция с тях?

Колко души са засегнатите от проблема? Колко нови случаи има за 
определен период, колко често се появяват (prevalence, incidence)?

За да се оцени значимостта на проблема, е необходимо да се определи 
неговият размер и броят на засегнатите от него хора. Тази оценка може да бъде по-
обща, национална или специфична, на общинско равнище, в зависимост от 
нивото на планираната интервенция.

“Британско национално проучване през 1991 година показва, че повече от 
30% от 15 – 16 годишните са признали за употреба на нелегални наркотици, 
главно канабис и LSD.”

“Оценките за разпространението на редовната употреба на алкохол (най-
малко веднъж седмично) сред 13 – 18 годишните: 30 до 50% от общо 540 човека. 
Новопоявилите се случаи се оценяват на : 50 до 60 човека в тази възраст всяка 
година.”

Какво е вероятното развитие на проблема, ако нищо не се прави и защо?

Важно е да имаме добре осмислена представа за бъдещото развитие на 
проблемната ситуация – какво ще стане, ако няма специални интервенции. Това 
означава да си изясним дали проблемната ситуация ще се подобри или влоши и 
дали моделите на употреба и групите от употребяващи ще се променят, ако нищо 
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не бъде направено. Без тези отговори значимостта на планираната интервенция 
остава недоказана.

“Злоупотребата с психоактивни вещества спре младежите вероятно ще 
продължи да расте. Неконцентрираните алкохолни напитки са широко 
достъпни и е общоизвестно, че непълнолетните потребители са целта на тази 
маркетингова стратегия. Изследванията показват, че ранната употреба на 
някакво психоактивно вещество е индикатор за повишена вероятност за 
употреба на други наркотици в по-късен етап.”

Как може да се формулира нуждата от превантивна интервенция?

Отделно от бройката на засегнатите от проблема трябва да бъде 
идентифицирана причина за предприемането на планираната превантивна 
интервенция.

“Големият дебат за екстази” продължава с неотслабваща сила. 
Повишаването както на употребата, така и на заловените количества през 
последните няколко години е драматично (полицейски доклад), политиците и 
други публични фигури изразяват спешната нужда от превантивни дейности.”

“Девойките с ниска себеоценка и слаба подкрепа в училище са високорискова 
за употребата на наркотици и алкохол група.”

Има ли различни мнения къде (спрямо какво) е нужна интервенция (→ 
различни гледни точки спрямо нуждите)?

Различните групи могат да имат различни гледни точки за това доколко е 
необходима превантивна интервенция. Тези разминаващи се виждания могат да 
причиняват проблеми. Във всеки случай, целевата група, ръководството и 
професионалистите трябва да имат съгласие по отношение на нуждата от 
превантивна интервенция. Без пълно съгласие, определена група със собствени 
намерения – напр. местен политик, който иска да бъде преизбран – може да 
“похити” интервенцията за свои собствени цели.

“Местните превантивни работници, другите експерти в превенцията и 
лечението, както и отговорните структури, имат съгласие по отношение на 
нуждата от превантивна интервенция.”

“По време на фазата на планирането бяха идентифицирани различаващи се 
виждания за нуждата от превантивна интервенция. Тези различия са резултат 
от специфичната област (злоупотреба с алкохол) и националния характер на 
някои оценки. Различават се →  културалните норми по отношение на 
употребата на алкохол в социални ситуации, на количеството и честотата на 
консумацията.”

Как е била оценена нуждата от превантивна интервенция (оценка на 
нуждите)?

Тъй като чрез различни техники могат да се достигнат различни резултати, 
трябва внимателно да отбележим кои са използваните методи.

“Консултирахме се с ключови фигури с многогодишен опит в превенцията, 
образованието и тренинга на преподаватели. Извън тематичните дискусии, не 
е провеждан формален анализ на нуждите.”

Има ли проведени или планирани подобни интервенции? Ще си 
сътрудничи ли настоящата интервенция с тях?

За да се избегне ненужното дублиране и припокриване, е полезно да проучим 
съществуващите или планирани превантивни дейности в същата област. Разбира 
се, това може да допринесе за обмен на идеи и опит.
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“Имало е някои опити за използването на Интернет за превантивни цели, 
но планираната от нас интервенция ще бъде първата систематизирана 
програма в страната.”

“Има две други мас- медийни кампании за наркотиците, едната насочена 
към обществото като цяло, а другата – към учителите. Тъй като нашата 
кампания е насочена към младите хора, няма припокриване.” 

Целева група

На следващото място трябва да бъде определена групата, към която 
специфичната интервенция ще бъде насочена (целева група). Могат да бъдат 
разграничени два вида целеви групи : основна (първична) целева група, която е в 
най-висок риск от развиване на наркоманен проблем и →  опосредстваща 
(вторична) целева група, напр. родители, учители или обществото като цяло. Ако 
интервенцията е насочена към опосредстваща целева група, тя трябва да бъде 
описана, подобно на основната, с всички характеристики на целева група. Ако 
целевите групи са повече от една, всяка от тях трябва да бъде описана по отделно. 
Необходимо е да се отбележи също как целевата група ще бъде достигната и 
мотивирана за участие в интервенцията

Необходимо е да се отговори на следните въпроси:
lОсновна или вторична (опосредстваща) е целевата група, към която 

насочена интервенция?
lКакви са социо-демографските характеристики на целевата група, 

изражението (размера) на проблема и големината на групата?
lЗащо е била избрана тази целева група?
lКолко души ще достигне интервенцията?
lКъде и как ще се осъществи контактът с целевата група, как ще бъде 

набрана и мотивирана (ефекти на селекцията, обхват, отклонения)?
lКак може да се осигури постоянство на участието в интервенцията от 

целевата група (отпадне)?
lДори когато планираната интервенция е насочена изключително към 

опосредстваща целева група, какви са характеристиките на основната?

Основна или вторична (опосредстваща) е целевата група, към която е 
насочена интервенцията?

Ако това не бъде изяснено интервенцията ще бъде твърде нефокусирана.

“Фокусираме се върху вторична (опосредстваща) целева група – учители”.

“Целеви групи в проекта са учениците (първична целева група), а също и 
учителите и родителите (вторичните целеви групи).”

Какви са социо-демографските характеристики на целевата група, 
изражението (размера) на проблема и големината на групата?

Тези характеристики включват възраст, пол и раса, както и социално-
икономически статус и местоживеене. Трябва да се посочат и всички други 
характеристики на целевата група, които са важни за интервенцията. Необходимо 
е също да се отбележи големината на групата и доколко изразен е проблемът в нея. 
Ако има повече от една целева група, това описание трябва да бъде направено 
поотделно за всяка от тях

“Целевата група живее на място със социална и икономическа 
изостаналост – общината е почти инфраструктура, в покрайнините на малък 
град, отделена от открити и зелени площи чрез магистрала. Около 150 
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семейства живеят в т. нар. “квартал за социално настаняване” и 
злоупотребата с наркотици е широко разпространена.”

Защо е избрана тази целева група?

Изборът на определена целева група може да бъде резултат от теоретични 
съображения (високорискова група), практически съображения (лесна 
достъпност или висока мотивираност на участие) или комбинация от двете.

“Тази целева група беше избрана поради многото новопоявили се случаи на 
употреба на наркотици, а също и поради наличието на голяма общинска зала, 
която дава възможност за събирането на семействата от общността.”

“Избрахме учениците от четвърти до осми клас за първична целева група 
поради високото ниво на употреба на хероин сред тях. Общността като 
опосредстваща целева група, до която ще бъде достигнато чрез локалните 
медии, беше избрана поради желанието на медиите за участие в интервенцията 
и тяхната роля като оформител на общественото мнение.”

Колко души ще достигне интервенцията?

Отговорът на този въпрос е от голямо значение. Целите на интервенцията 
трябва да бъдат поставени реалистично. Ако потенциалната целева група е много 
голяма, като например в националните и регионални интервенции, е по–добре да 
се даде някаква приблизителна оценка на боя хора, които вероятно ще бъдат 
достигнати и след това да се стараем да достигнем тази бройка, отколкото просто 
да кажем “ще достигнем възможно най-много”.

“Всички 150 семейства в общността, около 500 души.”

“Очакваме да достигнем между 500 и 5000 души през първите 6 месеца. 
Поради спецификата на Интернет обаче, предвиждането на точния брой хора, 
които ще посетят сайта ни, е затруднено.”

Къде и как ще се осъществи контактът с целевата група, как ще бъде 
набрана и мотивирана (ефекти на селекцията, обхват, отклонения)?

Интервенцията, която никой не забелязва, е загуба на време и пари. Трябва да 
се отбележи, че избраната от нас целева група няма непременно някаква 
специална мотивация за участие в интервенцията в сравнение с друга група, която 
не ни е целева, така че освен всичко друго трябва да обмислим и как да 
мотивираме потенциалните участници да търсят информация за съответните 
дейности и да участват в тях. Възможните ефекти на селекцията, изкривявания и 
по-малък обхват (или пък по-голям обхват) също трябва да се имат предвид.

“В програмата ни за работното място, директорът ще осъществи 
контакт с всички работници чрез писма, а също и чрез бележка върху таблото 
за обяви. За времето, през което трае програмата, те ще бъдат освободени от 
работа.”

“С децата и младите хора (първичната целева група) ще бъде осъществен 
контакт в училище, центрове за прекарване на свободното време, младежки 
клубове, полицейски участъци и доброволчески организации. Контактът с 
родителите (вторична целева група) ще бъде осъществена в училище, на 
работното място и чрез информация в медиите.”

Как може да се осигури постоянство на участието в интервенцията от 
целевата група (отпадане)?

Както и началната мотивация, продължителното участие не може да бъде 
гарантирано – не може да очакваме, че ще подпишем договор за задълженията с 
всички участници, така че няма нищо, което да спре хората да напуснат 
интервенцията. Рискът от високо ниво на отпадане трябва да се отчете, за да се 
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направи опит за предотвратяването му и за насърчаване на постоянството сред 
участниците.

“На учителите, успешно завършили курса, се дава сертификат за обучение 
в превенцията на употребата на наркотици.”

“Училищната програма е задължителна за всички ученички от девети 
клас.”

Дори когато планираната интервенция е насочена изключително към 
опосредстващата целева група, какви са характеристиките на основната?

Това е важно, когато не осъществяваме директна работа с употребяващите 
психоактивни вещества, за да ни помогне да запазим погледа си върху крайните 
цели на превенцията.

“Превантивната интервенция е насочена към прогимназиалните учители 
като опосредстваща целева група. Тяхната основна целева група са ученици на 
възраст 11 и 12 години, повечето от които досега не са употребявали нелегални 
наркотици, но съществува риск за това.”

Цели

Целите на интервенцията трябва да бъдат изключително добре прецизирани, 
така че да е ясно какви са очакваните ефекти върху употребата на вещества и 
върху определените → междинни променливи. Трябва също да се опише какви 
ефекти се надяваме да постигне интервенцията за всяка от опосредстващите 
целеви групи.

Необходимо е да се отговори на следните въпроси:
lКак интервенцията ще повлияе на употребата на вещества от основната 

целева група?
lКак интервенцията ще повлияе променливите, директно свързани с 

употреба на вещества от основната целева група (познания относно употребата 
на вещества, нагласи спрямо психоактивните вещества, намерение за употреба на 
психоактивни вещества, норми)?

lКакви цели са набелязани за други междинни променливи (жизнени 
умения, рискови фактори протективни фактори проблемно поведение 
структурни промени, промени в жизнения стил и културалните обичаи)?

lКак тези междинни променливи са свързани с употребата на вещества?
lКакви цели са набелязани спрямо вторичната целева група?
lКак са свързани целите за вторичната целева група и тези за основната 

целева група?

Как интервенцията ще повлияе употребата на вещества от основната 
целева група?

Необходима е оценка за това как интервенцията ще повлияе употребата на 
психоактивни вещества. Дори да не е директно насочена към това поведение, тя 
трябва непременно да го засегне. В този случай е много важно да се очертаят 
целите, които се очаква да бъдат постигнати по отношение на междинните 
променливи или вторичната целева група. Цели трябва да бъдат посочени, дори 
ако не е планирана оценка на резултатите от интервенцията.

Тези цели може да включват предпазване на децата от употреба на 
психоактивни вещества, отлагане на първата употреба на психоактивни вещества 
в по-късна възраст, намаляване на количеството и/или честотата на 
употребяването вещество и т.н.

“Целите на интервенцията са: намаляване на редовната /ексцесивна 
консумация на алкохол; да се намали броя на младите хора, които редовно пушат 
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тютюн; и да се отложи първият опит с психоактивни вещества.”

“Косвената цел на проекта (който е предназначен за подобряване на 
семейното функциониране) е да намали злоупотребата с вещества и свързаните 
с нея рискове.”

Как интервенцията ще повлияе променливите, директно свързани с 
употреба на вещества от основната целева група (знания относно употребата 
на вещества, нагласи спрямо психоактивните вещества, норми)?

Независимо от директното повлияване на употребата на психоактивни 
вещества сама по себе си, интервенцията може също да цели изменение на 
междинните променливи, свързани с употребата. Първичната превенция често се 
фокусира по-скоро върху тези променливи, отколкото върху самата употреба.

“Целите на интервенцията са да се повишат знанията относно 
употребата на психоактивни вещества (вкл. индивидуалните и социални 
последици на алкохолизма.)”

Какви цели са набелязани за други междинни променливи (жизнени 
умения, рискови фактори, протективни фактори, проблемно поведение, 
структурни промени , промени в жизнения стил и културални обичаи)?

Освен върху междинните променливи, директно свързани с употребата на 
психоактивни вещества (знания, нагласи и т.н.)интервенцията може да има 
съществен ефект върху различни други характеристики. Това трябва да се има 
предвид още при започване на планирането.

“Интервенцията ще подобри способностите за решаване на проблеми, 
комуникативни умения, ще повиши себеоценката и ще насърчи креативността.

Как междинните променливи са свързани с употребата на вещества?

За да бъдат повлияни междинните променливи, връзката между тях и 
употребата на психоактивни вещества трябва да бъде добре изяснена. Въпросът, 
който винаги може да бъде зададен е как това, че даваш на някого листовка за 
наркотиците, ще промени неговото поведение на употреба на наркотици или ще 
повиши себеувереността му.

“Автономността, добрите емоционални връзки и социална подкрепа от 
семейството и приятелите се считат за доказани протективни фактори по 
отношение на злоупотребата с вещества.”

Какви цели са набелязани спрямо вторичните целеви групи?

Ако интервенцията е насочена към вторична целева група, този раздел 
трябва да резюмира последните четири въпроса, но по отношение на вторичната 
целева група.

“ За учителите целите на интервенцията са следните: да повиши знанията 
и чувствителността по отношение на употребата на наркотици; да даде 
познания за ефективните превантивни и обучителни стратегии; да развие 
подходящи умения за работа в тази област (вкл. преподаване, комуникативни и 
консултативни умения).”

“Да се подобри връзката между родителите и техните деца.”

Каква е връзката между избраните вторични целеви групи и основната 
целева група?

Връзката между целите на различните целеви групи трябва да бъде добре 
изяснена. Основният въпрос е как промените в определена междинна целева 
група ще повлияят на основната целева група. Без добра обосновка защо сме 
избрали точно тези цели за междинната целева група, приносът на работата с нея 
за превенция на употребата на психоактивни вещества остава неясен.
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“Родителите играят важна роля като модели за подражание на 
подрастващите. За да се повлияе пушенето сред тази първична целева група, 
поведението на родителите също трябва да бъде обект на промяна.”

Методи

Особено съществено е да се изяснят методите и стратегиите, които ще бъдат 
използвани за постигане на целите. Необходимо е да се приведат емпирични 
доказателства за адекватността на тези стратегии, както и да се направи 
разписание на интервенциите и тяхната последователност във времето.

Необходимо е да се отговори на следните въпроси:
lКакви стратегии, методи и компоненти ще бъдат използвани при 

интервенцията?
lКой ще участва в осъществяването на интервенцията?
lИма ли емпирични доказателства за успешността на избраните методи 

(научна литература, изследвания)?
lКолко дълго ще продължи интервенцията?
lКакво е разписанието на дейностите в интервенцията (брой дейности, 

продължителност и честота на всяка дейност)?
lЩе бъде ли изпробвана осъществимостта на интервенцията?

Какви стратегии, методи и компоненти ще бъдат използвани при 
интервенцията?

Това е основната част от плана детайлно описание на заложените 
превантивни дейности.

“Обучителният метод, използван от програмата за здравно образование, е 
този на “активното заучаване”, който подкрепя и дава възможност за 
развитие на базовите умения на обучаваните. Ще бъде приложен в трите 
степени на началното училище и ще покрива три теми (тютюн, алкохол, 
нелегални наркотици). Методите включват дискусии в класа, групови дискусии, 
интервюта, проучвания/изследвания, есета, драматизация, ролева игра, филми 
и т.н..”

“Интервенцията е предназначена за учители и обучители по проблемите на 
наркотиците и повишава техните знания относно най-широко употребяваните 
наркотици, подобрява комуникативните умения и развива някои умения за 
преподаване и консултиране. Това е четиримодулна програма, която дава 
сертификат в областта на обучението и превенцията на употребата на 
наркотици. Модулите са базирани на съответните проучвания и теоретични 
концепции.”

Кой ще участва в осъществяването на интервенцията?

Става въпрос не само за хората, които са замислили и провеждат 
интервенцията, но и за всички, които отправят превантивни послания към 
основната целева група (напр. ученици), тогава вероятно – макар и не винаги – 
хората , които провеждат интервенцията, ще бъдат единствените, които участват в 
осъществяването й. Ако обаче, се работи с опосредстваща целева група, след 
обучението нейните представители на свой ред ще се превръщат в проводници на 
превантивните послания (напр. местно радио, което обявява признаците за 
вероятна употреба на наркотици; учители, които изнасят лекции за наркотиците). 
Необходимо е всички, които по някакъв начин ще бъдат въвлечени в 
превантивната интервенция, да бъдат предварително обучавани.

“Учителите и родителите ще играят ролята на основния “агент на 
промяната” / опосредстваща целева група/.”
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Има ли емпирични доказателства за успеха на избраните методи 
(научна литература, изследвания)?

Ако подобни интервенции (или елементи от тях) са били вече тествани в 
друга страна или при други условия трябва да се отбележат в резюме 
постигнатите резултати.

“Няма директни емпирични доказателства за успешността на 
превенцията чрез Интернет, но в някои близки области, особено 
“телемедицината”, са провеждани изследвания върху удовлетвореността на 
клиентите. Тези изследвания показват, че понякога пациентите дори 
предпочитат общуването чрез компютър, отколкото директно с лекар.”

Колко дълго ще продължи интервенцията?

Освен кой, как и къде, също толкова важно е да се знае и колко дълго се 
очаква да продължи интервенцията.

“Програмният директор и ръководството постигнаха съгласие за 
петгодишна програма с възможност за продължение от още пет години.”

Какво е разписанието на дейностите в интервенцията (брой дейности, 
продължителност, честота на всяка дейност)?

Продължителността на всеки от елементите в интервенцията трябва да бъде 
прецизирана.

“За общинската група три срещи по два часа всяка: 12 срещи на работната 
група, по два часа всяка: между пет и осем допълнителни семинари за родители. 
За основната целева група: четвъртокласници – осем едночасови лекции през 
годината: осмокласници – четири едночасови лекции през годината.”

Едно събиране на класа седмично (по един час всяко) в продължение на една 
година, общо около 40 събирания на класа.”

Ще бъде ли изпробвана осъществимостта на интервенцията?

Преди да започне една нова интервенция или стара и изпитана да бъде 
приложена на ново място трябва да се изясни дали интервенцията ще бъде приета 
от целевата група и има ли пречки да постигне очакваните резултати. В 
масмедийнате кампании например, използваните материали могат да “преминат” 
една “фокус група”, за да се види какви реакции предизвикват. Ако сме изготвили 
наръчник за училищен проект може някои от учителите да бъдат анкетирани за 
тяхното мнение или дори да бъде проведена целостна “суха тренировка”.

“Планираме да използваме “куфар с информация за наркотиците”, пълен с 
материали за наркотиците и употребата на наркотици като брошури, 
текстове за наркотичната употреба и т.н. Планираме да тестваме “куфара” 
сред различните хора без допълнително разясняване на материалите и да ги 
питаме за техните мнения.”

“Ще анкетирам 25 души относно плакат за поемане на рисково поведение, 
който смятаме да разпространяване в училищата. Анкетираните ще трябва да 
отговорят какво виждат на плаката, кое според тяхното мнение е най-
важното послание и дали мислят, че е подходящо за тази цел.”

Ресурси

След като сме изяснили целите и методите е необходимо да проучим 
наличните ресурси (включително времевите ангажименти на екипа), за да сме 
сигурни, че няма бариери, които да възпрепятстват осъществяването на 
интервенцията /или оценяването й/.
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Необходимо е да се отговори на следните въпроси:
lКои членове на екипа ще проведат интервенцията и каква квалификация 

се изисква?
lКолко време трябва да отдели всеки от екипа за интервенцията?
lКакъв е бюджетът и кой го осигурява?
lКакви допълнителни ресурси са налице (хора, материали, помещения, 

организации)?
lКакво и могло да попречи на осъществяването на интервенцията или 

оценката (бариери)?

Кои членове на екипа ще проведат интервенцията и каква 
квалификация се изисква?

Трябва да бъдат изброени само хората, директно включени в превантивния 
проект. Всички допълнителни ресурси се изброяват в следващите раздели.

“Директор на проект - формални характеристики: медицинско 
образование, психотерапевтичен тренинг, минимум петгодишен опит в 
провеждането и оценяването на превантивни програми. Неформални 
характеристики: способност да създава доверие, приемане от 
представителите на обществеността. Основният екип осъществяващ 
интервенцията – формални характеристики: психотерапевтичен тренинг, 
професионален опит в работата с подрастващи. Неформални характеристики: 
способност да създава доверие, принадлежност към общността, където ще се 
провежда интервенцията, способност да се идентифицира с младите хора.”

Колко време трябва да отдели всеки от екипа за интервенцията?

За да се избегне претоварването на осъществяващите интервенцията е много 
важно да се прави реалистично планиране. Трябва да бъдем нащрек за “вълчите 
ями” на подценяването на необходимото за провеждането на интервенцията 
време.

“Водещият проекта: два часа дневно за период от две години. 
Осъществяващият проекта: 100% т.е. 40 часа седмично.”

Какъв е бюджетът и кой го осигурява?

Трябва да бъде даден цялостният бюджет, както и източникът или 
източниците на финансиране.

“Между 200 000 и 300 000 екю. Финансиране от Националния здравен 
институт.”

Какви допълнителни ресурси са налице (хора, материали, помещения, 
организации и т.н.)?

Тези ресурси трябва да бъдат идентифицирани, тъй като те могат да имат 
голямо значение.

“Налице е кабинет за превенция и консултиране по проблемите на 
наркотиците, цялостно оборудван с персонален компютър, телефон и факс.”

“Шрайбпроектор, аудиовизуални средства (телевизионен дисплей), 
компютър.”

Какво би могло да попречи на осъществяването на интервенцията или 
оценката (бариери)?

Важно е да се предвидят възможните трудности, за да се търсят начили за 
избягването им ако или когато възникнат.
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“Възможни бариери: трудности с езика, продължително пътуване, липса 
на финансова подкрепа и отделянето на достатъчно време от 
професионалистите, за да участват пълноценно.”

Планиране оценка на процеса

Ако е планирана оценка, тук е необходимо да се отговори на следните 
въпроси:

lПланирана ли е оценка на процеса?
lКакви са наличните ресурси за провеждане на оценка на процеса?
lКой ще направи оценка на процеса?

Планирана ли е оценка на процеса?

Отговорът е само с “да” или “не” тук е достатъчен. Ако отговорът е “да” 
повече детайли ще се изискват в данните по-нататък.

Какви са наличните ресурси за провеждане на оценка на процеса?

Трябва да се прецени дали имаме необходимите финансови и човешки 
ресурси за провеждане на адекватна оценка на процеса. Често подценяване са 
разходът на време и нужните финансови средства. Препоръчително е да се 
отделят 10 – 30% от набраните за превантивна интервенция финансови ресурси за 
оценка на процеса и на резултатите.

“Оценката ще бъде осъществена от екипа на нашия изследователски 
отдел.”

Кой ще проведе оценката на процеса?

Трябва да се посочи името на организацията или лицата, които са избрани да 
проведат оценката, както и да се опише тяхната роля (вътрешни или външни по 
отношение на интервенцията), техните формални и неформални характеристики 
(член на екипа, квалификации и т.н.).

“Външен оценител ще проведе оценката на процеса. Той ще бъде 
подпомагат от психолог от нашия екип. Контактите вече съществуват в 
Института за изследване на психичното здраве на местния университет.”

Планиране оценката на изходните 
резултати

Също както във връзка с процеса, трябва да бъде решено дали ще се прави 
оценка на изходните резултати.

lПланирана ли е оценка на изходните резултати?
lКакви са наличните ресурси за провеждане на оценка на изходните 

резултати?
lКой ще проведе оценката на изходните резултати?

Планирана ли е оценката на резултатите?

Тук също отговорът само с “да” или “не” е достатъчен. Ако отговорът е “да” 
повече детайли ще се изискват в данните по – нататък.  

Какви са наличните ресурси за провеждане на оценка на резултатите?

Трябва да се прецени дали имаме необходимите финансови и човешки 
ресурси за провеждане на адекватна оценка на резултатите. Често подценявани са 
разходът на време и нужните финансови средства. Препоръчително е да се 
заделят 10 – 30% от набраните за превантивна интервенция финансови ресурси за 
оценки на процеса и на резултатите.
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“Оценката на резултатите ще бъде проведена от изследователският екип 
на местния университет, който е партньор в цялостната ни дейност.”

Кой ще проведе оценката на резултатите?

Трябва да се посочи името на организацията или лицата, които са избрани да 
проведат оценката, както и да се опише тяхната роля (вътрешни или външни по 
отношение на интервенцията), техните формални и неформални характеристики 
(член на екипа, квалификации и т.н.).

“Ще има вътрешен оценител от изследователския екип на университета.”

Обобщение на фазата на планиране

Когато се оценява фазата на планиране проверен цялостния процес на 
събиране на информация.

Необходимо е да се отговори на следните въпроси:

lКой е бил включен във фазата на планиране?

lКаква е цялостната оценка на фазата на планирането?

Кой е бил включен във фазата на планиране?

Трябва да се отбележи чии идеи и потребности са взети предвид при 
планирането на интервенцията. Това може да включва екипа, осъществяващ 
превантивната интервенция, целевата група (вторична/първична), вземащите 
решения и изследователите.

“Проектът представлява “изследователски модел в действие”. Първата 
стъпка беше да се оцени нуждата от превантивна интервенция в целевата 
група. До настоящия момент ние сме интервюирали семействата в общността 
за това къде очакват те да има интервенции (в училище, в семейството, в 
общността като цяло и т.н.), колко ефективни очакват да бъдат 
интервенциите, и кои според тях трябва да бъдат ключовите моменти на 
подобни интервенции. По този начин целевата група беше директно включена 
във фазата на планирането, заедно с изследователския екип, който се състои от 
двама психолози и двама социални работници.”

Каква е цялостната оценка на фазата на планирането?

Ако са се появили някакви трудности, те трябва да бъдат отбелязани тук и в 
бъдеще към тях да се избере по- различен подход?

“Някои аспекти от планираната интервенция не бяха добре премислени. 
По време на планирането стана ясно, че е трябвало да имаме по конкретни идеи 
как постигнатото от интервенцията сред опосредстващата целева група 
(учители и социални работници) да допринесе полза за основната целева група 
(ученици).  
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МЕТОДОЛОГИЯ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ПРОГРАМИ 

"УМЕНИЯ ЗА ЖИВОТ" 
(LIFE-SKILLS PROGRAMMES)

Илиян Ризов

Департамент за информация и повишаване 
квалификацията на учителите - Варна

През последните три десетилетия в общообразователните училища на САЩ, 
Великобритания и други страни от Западна и Централна Европа, все по-широко 
приложение намират образователни програми с общото наименование Умения 
за живот (Life-skills Programmes). Според техните автори това са програми, 
които оформят контурите на специфична общообразователна област, дефинирана 
най-често като „личностно и социално образование” и като „образование за 
личностно и социално развитие”.

Нарастващата популярност на тези програми предизвиква интереса на 
изследователи и практици към разкриване на тяхната обща идентичност в 
рамките на налагащото се типизиране като група на Life-skills Programmes [17; 
19; 21; 22; 23; 24; 25; 26]. Безспорната атрактивност на тази дефиниция е само 
допълнителен посредник в процеса на утвърждаването на програмите Умения за 
живот като европейска образователна иновация, която се инициира от някои най-
влиятелни международни организации, като например, Световната здравна 
организация, UNICEF, Lions Clubs International, Quest International и др. 

Обща представа за целите и съдържанието на програмите Умения за живот 
можем да получим от прегледа на едни от най-популярните и утвърдени образци, 
които отразяват и най-добре методологическия модел на този вид програми. 
[Виж: 22; 23; 24]

Обръщайки се най-напред към един от първообразите на програмите 
Умения за живот - американската програма "Skills for Adolescence" (1986), ще 
открием, че нейните автори я определят като образователна възможност за 
подрастващите от ранната юношеска възраст (11-14г.) да получат подготовка за 
"ефективно справяне с промените, които ще преживеят през юношеството и с 
предизвикателствата, които ще срещнат като възрастни" [24, 11]. Програмата 
препоръчва на обучаващите се да практикуват разнообразни базови академични 
(теоретични) умения, както и да придобиват важни за тяхното развитие социални 
умения и умения за справяне. Всички тези умения, определени като "критично 
важни за юношеството", се отнасят до различни групи способности, дефинирани 
от програмата в областите: мислене, чувства, вземане на решения, общуване и 
действие [24, 11].

По-късно създадената програма - "Skills for Life"1 (1994) се определя от 
нейните автори като програма за личностно и социално образование. Тя има за 
цел да подпомогне подрастващите в тяхното личностно и социално развитие, 
което се дефинира като "непрекъснат процес на учене, усъвършенстване и 
разбиране: на самите себе си като индивидуалности; на нашите 
взаимоотношения с другите и с обществото, в което живеем" [23, 13]. Като 
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1
 Британската организация "TAСADE", специализирана в издаването на учебна литература за 

здравно образование, твърди, че продуцираната от нея програма "Умения за живот" ("Skills 
for Life", 1994), заедно с американската програма "Умения за юношество" ("Skills for 
Adolescence", 1986), са едни от най-добрите модели за личностно и социално образование в 
света. Действително "TAСADE" има изключително сериозни постижения в инициирането и 
издаването на оригинални идеи за обучение, заради което не можем да причислим това 
твърдение към обичайните, в подобни случаи, опити за правене на реклама. 
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игнорираме известното объркване, което предизвиква некоректното определяне 
на развитието едновременно като учене и като усъвършенстване, остава да се 
съсредоточим върху смисъла, според който личностното и социално развитие се 
определя единствено като процес на разбиране (съответно - на себе си и на 
другите). При очевидното желание на авторите на програмата да бъдат 
лаконични, определянето на личностното и социално развитие като процес на 
усъвършенстване на способността на индивида да разбира себе си и другите има 
основания, но те са недостатъчни от гледна точка на изискванията за коректност в 
дефинирането.

Известно уточняване на целите и "предмета" на програмата, както и на 
понятието личностно и социално образование, се предлага от съдържанието на 
посочените в програмата задачи, които се отнасят до предоставянето на 
възможности пред младите хора: "да използват максимално образователните 
ресурси, за да се подготвят за целесъобразно включване в живота на семейството 
и в социално-икономическата среда - като членове на местно, национално и 
интернационално общество; да повишат съзнанието за себе си и за другите; да 
овладяват умения и увереност за ефективно справяне със ситуации; ефективно да 
организират преходите в своя живот и да посрещат предизвикателствата, които 
съпътстват юношеството; да могат да оценяват риска и да взимат подходящи 
решения, основани на осъзнаването на риска" [23, 67].

Подобни цели са заложени при създаването на първия британски образец от 
групата на програмите Умения за живот - "Skills for the Primary School Child" 
(1990). Тя дефинира за най-малките ученици постигането на следните умения и 
нагласи: критично мислене и уверено изразяване на собственото мнение; 
самостоятелност и мотивираност; дисциплинираност и поемане на 
отговорности; правене на избори в морален контекст; ясни ценности и нагласи; 
коопериране с другите и изграждане на добри взаимоотношения; здравословен 
начин на живот; способност за самозащита и др. [22, 12].

Поради ограничения обем на настоящото изложение нямаме възможност да 
опишем подробно компонентите, които изграждат съдържанието на програмите 
Умения за живот, но ще анализираме тяхната методология (с което донякъде ще 
очертаем съдържателните им параметри), като се опитаме да открием основните 
стратегии, на които се подчинява разработването на т.нар. "личностно и социално 
образование", така както го дефинират тези програми. 

Сравнителният анализ на посочените тук най-представителни образци от 
разглежданата група програми показва, че независимо от различията в акцентите, 
които те поставят при структурирането на своите цели и съдържание, в основата 
на техния замисъл стои преди всичко идеята за осъществяване на превенция на 
различни видове рисково поведение (употреба на наркотици, опасен секс - СПИН 
и нежелана бременност, насилие, криминални прояви и др.). Тази изходна 
предпоставка определя характера на програмите Умения за живот като 
програми за превенция. От това следва, че "личностното и социалното 
образование" като област, за която се твърди, че се разработва от тези програми, се 
идентифицира със съвкупността от образователни усилия, които имат за цел 
превенцията на рисково поведение и съответно - формирането на умения за 
справяне с рисково поведение. Затова и основният методологически подход, към 
който програмите Умения за живот се придържат в конструирането на своя 
образователен модел, ние определяме като стратегия на превенцията и 
справянето.

I. Стратегия на превенцията и справянето

Социалното познание и парадигмата на здравната промоция са двата 
първостепенни методологически конструкта, които изграждат т.нар. от нас 
стратегия на превенцията и справянето. 

Предназначението на социалното познание да открива пред човека 
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инструменти за справяне с житейските проблеми (и с това да бъде източник на 
превенция), предопределя неговата адекватност на целите и съдържанието на 
анализираните тук програми. Същевременно, съдържанието на понятията 
превенция и справяне най-добре изразява аксиологическата и прагматична 
стойност на социалното познание. Тези две понятия заемат също толкова значимо 
място и в съдържанието на образователни програми, които си поставят за цел 
личностното и социално развитие на подрастващите. Причините за това могат да 
се търсят както в природата на образованието (и възпитанието) като организиран 
процес, подпомагащ развитието на човека, така и в характера на самото развитие, 
което може да се опише като поредица от решени задачи. 

В специализираната литературата (и в ежедневието) понятието справяне 
обикновено се определя чрез "усилията, които полагаме, за да управляваме 
ситуациите, оценени като потенциално вредни или стресиращи" [6, 21]. Като 
превенция се дефинират усилията да се помогне на някого, за да се справи с 
опасностите. В педагогическата литература това понятие обикновено се 
интерпретира като дейност, която "предпазва младия човек от отклонения от 
моралните и правни норми" [11, 1]. Следователно, формирането на умения за 
справяне се оказва цел на превенцията, която, като отношение на помагане, се 
реализира в съдържанието на така наречените помагащи професии, както и в 
съдържанието на неформалния помагащ процес в междуличностните 
взаимодействия. От тази гледна точка, контекстът превенция - справяне може да 
се възприема като логически свързан с изключително богатата по своето 
съдържание парадигма (от професионални и непрофесионални възгледи и 
дейности), която разглежда развитието на човека преди всичко като процес на 
усъвършенстване на неговото справящо се поведение. 

За сферата на образованието контекстът превенция - справяне отразява 
пълноценно смисъла на помагащия процес, така както за сферата на 
здравеопазването тази роля се поема от понятието профилактика (разбирано 
като "съвкупност от предпазни мерки против заболяване, опазване на здравето и 
работоспособността на човека" [9, 612] и от по-съвременното понятие промоция 
на здраве, с което още по-категорично се утвърждават усилията за немедицинско, 
глобално разглеждане на здравето (например, като синоним на пълноценно 
личностно развитие). Близостта на понятията превенция, профилактика и 
промоция на здраве мотивира мнозина специалисти да търсят интегративното 
им представяне в логически схеми, претендиращи за холизъм под знака на 
понятието здраве. Този факт по особен начин резонира и в методологията на 
разглежданите тук програми. Тяхната прагматична насоченост, изразена чрез 
дефинираната тук стратегия на превенцията и справянето, е полето, в което могат 
да се открият "следи" от холистично разглеждане на здравето.

Идеята за промоция (утвърждаване) на здраве се оформя през 80-те години 
на изминалия век като опит за утвърждаване на възгледа за широкия контекст, в 
който трябва да се разглежда проблема за здравето. Този възглед на практика има 
претенциите да изгражда и съответната методология, чрез която проблемът за 
здравето се поставя във фокуса при конструирането на различни социални и 
образователни практики. Идеята бързо намира отражение в Устава на Световната 
здравна организация, където е записано, че "Здравето е състояние на пълно 
физическо, душевно и социално благополучие, а не само отсъствие на болест и 
недъгавост". Авторите, свързани с популяризирането на този възглед, 
обикновено го обосновават като твърдят, че натрупаният опит в здравеопазването 
далеч надхвърля границите на медицинския подход и поради това се налага 
възприемането на холистичен (цялостен) подход към здравето [14, 13].

Всъщност, през последните десетилетия, благодарение на натрупания опит 
не само в здравеопазването, но също така в социалната сфера и образованието, се 
стига до идеята за цялостен подход, именно поради ограниченията на здравния 
подход. Въпреки това, терминът здраве остава да бъде ключово понятие в 
контекста не само на медицинските усилия за неговото съхранение. На практика 
се извършва опит (донякъде – спекулативен) за преформулиране на понятието 
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здраве, така че то да бъде разбирано например като холистично здраве, с което 
фактически се отразяват реалности, които вече се изучават от немедицински 
науки. Днес, под холистично здраве се разбира комплекса от физическо, 
психическо, емоционално, социално и духовно здраве. Но какво по-различно 
съдържание би могло да се вложи например в понятието цялостна личност, 
пълноценно развита личност и т.н.? И с това не се ли извършва единствено 
подмяна на понятия, заради това, че каквото и да е тяхното привнесено значение, 
все пак те остават свързани с определени професионални дейности, науки и 
парадигми?

Опитите да се подмени съдържанието на личностното и социално развитие 
на човека със съдържанието на здравословния начин на живот крие риска да се 
представят като здравни, проблеми, които по своята същност засягат 
фундаменталните основи на човешкото съществуване. Така здравната промоция 
би се нагърбила с търсене на отговори на несвойствени за нея въпроси, които са 
предмет например на философията, психологията, педагогиката и други науки, 
които вече са конституирани в традицията на нашето мислене именно заради 
качеството им на системност. 

В опита да се създаде нова парадигма за здравето все пак нагласите за 
възприемане на реалността здраве остават дълбоко свързани с опозицията здрав 
– болен, което веднага изтласква на преден план въпроса за нормата. Неговата 
актуалност обаче не стои във фокуса на съвременния хуманитарен дискурс за 
природата на човешкото. Норма не е актуална категория, с която "работят" 
съвременните научни системи в полето на разбирането за "човешко", 
"личностно" и "различно". Разбира се, би могло да се възрази, като се приведат 
примери за норми, които утвърждават широко разливащи се гранични зони. Но 
дори и чрез тези примери не може да се скрият изкушенията на "граничното 
мислене" за интервенция над определени състояния и за връщането им в тяхната 
норма. Промоцията на здраве е подход, който в опита да стандартизира 
постиженията на здравното развитие (индивидуално или обществено) в известна 
степен не проявява чувствителност спрямо дълбоко-субективното преживяване 
на пълноценност, което в много от случаите е и културно повлияно.

Методологията на здравната промоция не е само един от източниците на 
идеи за съдържанието на образователните програми Умения за живот. Идеята за 
промоция на здраве в известен смисъл е и мотивообразуващ фактор по отношение 
на тяхното възникване и утвърждаване. Замислени като образователни програми 
за превенция, тези програми разработват съдържанието на личностните и 
социални умения от гледна точка на предпазването на младите хора от 
нездравословен начин на живот. По този начин здравната промоция задава 
модели за конструиране на образователни програми често пъти близки или 
идентични с тези, които се задават от полето на социалното познание. Но 
интересът на здравната промоция към този начин на приближаване до моделите 
на социалното познание е не само заради сходството в техния прагматизъм, 
разкриващ се чрез понятията превенция и справяне, но преди всичко, за да се 
минимализират ограниченията на самия здравен подход.

След дълъг период на тясно медицинско разработване на проблематиката на 
здравословния начин на живот, чрез идеята за холистично здраве, здравно-
образователните програми (и модели на обучение) от по-ново време насочват 
своето внимание именно към съдържанието на личностното и социално 
образование. В случаите, когато съдържанието на тези образователните програми 
се разработва в контекста на идеята за промоция на здраве, често могат да се 
открият примери на неуспешна интеграция между социалното и здравно-
образователното познание. Например, в "Ръководство за утвърждаване на здраве 
в училище" (от Д. Чембърс и колектив от български автори) е публикуван т.нар. 
"Здравен куб на Рубик", който показва как здравното образование (чрез 
определените от авторите "здравни теми": "Хранене", "Алкохол и цигари", 
"Физическо здраве", "Психично здраве" и "Сексуално здраве") трябва да се 
"преведе (?!) на езика на конкретните лични и социални умения – изграждане на 
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самооценка, асертивност, вземане на решения, справяне със стреса, съвместна 
работа с другите, добро общуване" [14, 114]. Като илюстрация на този подход на 
интеграция на здравната просвета с развитието на личностните и социални 
умения се посочват примерни методически разработки на занятия от програма, 
наречена "Часове по здраве" със следните теми: "Обичам ли себе си, обичат ли ме 
другите?", "Какво означава да си истински приятел?", "Какво е нужно, за да 
работим добре заедно?" и др. [14, 117-146].

В анализираните тук образователни програми идеята за холистично здраве 
играе, според нас, скрити методологически функции, които в интеграция с 
методологията на социалното познание трудно могат да бъдат разграничени една 
от друга. Въпреки това, опитите за прилагането на някакъв здравно-
образователен подход към конструирането на образователните програми, които 
имат за цел и предмет личностно и социално развитие на подрастващите, носи със 
себе си основната слабост на идеята за промоция на здраве в училище, а именно 
присъщата й способност за външно интегриране на реалности, непринадлежащи 
на здравно-медицинска систематика. В резултат на това, както вече видяхме от 
посочения пример, учениците ще трябва да изучават фундаментални теми на 
своето личностно и социално развитие като част от здравната проблематика. 
Така, от гледна точка на характера на анализираните тук програми, прилагането 
на здравно-образователен подход в конструирането на образователното им 
съдържание подсилва и без това техния ярко изразен превантивен характер.

Както вече споменахме, анализът на образователните програми Умения за 
живот показва, че тяхната методология е изградена приоритетно върху 
стратегията на превенцията и справянето. В смисъла на казаното по-горе, ние 
възприемаме превенцията като практика, която е насочена към запознаване на 
обучаваните с опасностите за тяхното развитие и към формиране на умения за 
справяне в екстремни ситуации на дискриминация (избягване и предотвратяване 
на опасности от насилие; отстояване на натиск за употреба на наркотици и 
предпазване от практикуване на друго рисково поведение). Разбира се към 
възможността да се формират определени умения за справяне, съвсем 
естествено, има отношение и равнището на формираност на определени 
фундаментални умения. Но те не могат да се разглеждат като задължителна 
основа за формирането на всички възможни конкретни умения за справяне. Това 
би било в противоречие със самия характер на справянето като способност на 
индивида да оцелява, независимо от неговото физическо и психическо развитие. 
Ако една образователна политика разчита предимно на подход, който утвърждава 
преди всичко развитието на фундаменталните личностни и социални умения, тя 
очевидно не отчита "слабостта" като естествена характеристика на човека и е 
възприела философия, която лансира илюзорната представа за монолитността 
(непогрешимостта) на съвършения човек. От друга страна, фаворизирането на 
превенцията като основна стратегия в конструирането на образователното 
съдържание (какъвто е случая с анализираните тук програми) носи риска 
личностното и социално развитие да бъде редуцирано единствено до 
измеренията на модела на справящото се поведение. 

Този модел, както вече отбелязахме, представя развитието като поредица от 
решаване на задачи за предпазване от опасности, а личностните и социални 
умения - като способности за справяне с проблеми, които преди всичко имат 
екстремен характер. Въпреки, че тази логика на разсъждение има своите реални 
основания, ние считаме, че нейното доминиращо следване като водещ принцип 
при конструирането на обширни области от образователната практика, която има 
за цел личностното формиране на подрастващите, не отговаря на позитивния дух, 
който се внушава от самото понятие личност. [Виж по-подробно: 13, с.149] 
Освен това, възприемането на тази стратегия като първостепенна методология за 
конструиране на образователни програми крие риска да наложи на 
подрастващите едностранчиви представи, свързани с образа на развиващия се 
човек. 

Тотализацията на справящото се поведение налага модела на "избягващия 
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опасности" човек, който, колкото и да изглежда героичен и импониращ на 
типичните за подрастващия нагласи за възприемане, до голяма степен е резултат 
от песимистичния възглед за жизнената перспектива на човека. Избягването на 
опасности не може да бъде единствената (и още по-малко - доминираща) жизнена 
стратегия, която човек трябва да следва, за да постигне своето пълноценно 
развитие, така както и щастието не може да бъде дефинирано като отсъствие на 
нещастие. Въпреки очевидността на тази теза, на философите като че ли по 
правило им се удава по-лесно да твърдят обратното. Но, както вече споменахме, 
моделът на справянето като жизнена перспектива има своите реални основания и 
философията винаги е предлагала подобни изходи.

Ако в процеса на осмисляне на собственото си развитие следваме 
максимите, според които "всеки живот е в същността си страдание" и "всяко 
удовлетворение или … щастие, е по същността си винаги отрицателно" [А. 
Шопенхауер, Виж: 15, 444, 453] ще трябва да се откажем от самото 
философстване, или поне от тази философия, която истински заслужава своето 
име. Защото, ако философията все още означава любов към мъдростта, а 
мъдростта - път към пълноценност (а не тъжно оправдание на своето безсилие), 
то следва, че любовта, която изпитваме към мъдростта не трябва да е тъжна, 
такава каквато ни я предлага А.Шопенхауер. Странно е, че макар любовта да e 
жизнеутвърждаваща сила, като че ли в нашия духовен мир присъстват повече 
великите "тъжни философи", отколкото "радостните философи". Дали, защото в 
живота следата на трагичното съществуване по-лесно се врязва в нашето 
съзнание и по-лесно възприемаме идеята за борбата (например - с живота), 
отколкото идеята за любовта? Вероятно за това, тръгващата от А.Шопенхауер 
(получил не случайно прозвището "възпитател") друга философия - философията 
на живота и днес успява да вплете великите си, но тъжни прозрения с конкретната 
прагматика от ежедневието, и създава, като че ли по свой образ, парадигмата на 
съвременното знание, учещо човека как да живее. 

От друга страна, ще бъдем ли по-малко неавтентични, ако в опозиция на 
горенаписаното, си представим перспективата на своята жизнена линия като 
естествено движение към постигането на щастие. Нали щастието е "цел на 
природата, а не предмет на избора", идва чрез съвършенството и "съзрява със 
съзряването на човека"? [К.Войтила - Папа Йоан Павел II, Виж: 3, 53]. 
Философията (и християнството) предлага и такъв изход, макар че в сравнение с 
предходната позиция не звучи толкова прагматично. (Оптимизмът като че ли най-
често се оценява като непрагматичен) 

Песимистите, които смятат, че щастието е неопределимо и непостижимо 
сякаш забравят, че "материя на щастието е радостта" [Р.Мизраи, Виж: 8, 58], а 
радостта, по думите на А.Бергсон, е точният знак на природата, че сме изпълнили 
предназначението си [1, 126]. Естествено е, че става дума не за радостта като 
мигновено удоволствие и за представянето на щастието като сума от мигновени 
радости, а за радостта от "самосътворяването на Аз-а" [А.Бергсон, Виж: 1, 128], за 
радостта като субстанционално деяние, което се преживява като пълнота, 
придаваща на субекта "личностна плътност, вътрешна съдържимост и 
свързаност" [Р.Мизраи, Виж: 8, 61]. В този смисъл, личността е онтологично 
свързана с възрадването като преживяване на абсолютното самопостигане на Аз-
а. Именно чрез понятието личност се утвърждава оптимистичната концепция за 
смисъла на развитието ("за щастие съзряват само личности") [К.Войтила, Виж: 3, 
54]. Затова и щастието, според Х.Ортега и Гасет, няма очертания, то е състояние, 
съвпадащо с очертанията на нашия Аз. Щастието (и нещастието) не е нещо, което 
можеш да срещнеш (или да избегнеш), защото то не е извън нас. "Би трябвало да 
кажем - ние сме щастие, ние сме нещастие, защото истинската "материя" на 
човешкия живот е тази двучленна цялост "щастие - нещастие" [10, 314]. От тази 
гледна точка, изглежда абсурдна логиката, която свежда развитието на човека 
единствено до измерението на неговото справящо се поведение. Според нея ние 
се справяме с трудностите, опасностите и нещастията, които се подразбират като 
синоними на самия живот, защото казваме (и мислим), че се "справяме с живота" 
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като с нещо, което е извън самите нас. Което в някакъв смисъл (и може би не 
случайно) импонира на даденото определение (и наименование) на програмите 
като Умения за живот (Life-Skills Programmes ).

Днес не е трудно да открием следите на този песимистичен дух в нашата 
култура (както в нагласите ни за възприемане на предстоящите промени, така и в 
популярната психологическа литература), поддържащ атеистичния образа на 
губещия в своята борба човек, който може единствено да се съпротивлява на 
нещастието, но не и да го победи окончателно в последната му гибелна среща с 
него. Този твърде популярен мотив в екзистенциализма се развива и днес от 
автори на популярни и професионални практически модели за оказване на 
психологическа помощ. Техните потребители са, преди всичко, хора с определен 
вид проблеми, които се нуждаят от подкрепа, поради което и стратегията на 
работа е разчетена, преди всичко, според принципа на "намаляване на щетите". 

В действителност, поддържането на логиката на А.Шопенхауер, според 
която няма щастие, но това не пречи да се живее достойно, е изключително 
полезна за тези, които по ред причини не са успели да приемат щастието като 
постижимо (и да го отличат за себе си от абстрактното му представяне в 
съвременната ни култура). Това наистина е своеобразна стратегия на "намаляване 
на щетите", термин, който не случайно идва от терапевтичната практика. 

Приложима ли е тази стратегия на работа с подрастващите в степен, която 
предварително издига бариери пред естественото им право да изградят щастлив 
образ за своята жизнена перспектива? Макар и този въпрос да звучи риторично, 
трябва да отбележим, че приложимостта на принципа на "намаляване на щетите" 
зависи преди всичко от готовността на подрастващите да я възприемат. И в 
действителност, тя може да се окаже твърде близка на младите хора, които и без 
това не рядко демонстрират интелектуалния стил на скепсиса.

Анализирайки методологията на програмите Умения за живот, като 
образователни модели, подпомагащи личностното и социално развитие, ние не 
можем да не отбележим, че тяхното съдържание е ориентирано преди всичко към 
компенсаторно "запълване" на актуални образователни дефицити, които имат 
широк обществен отзвук. Те са конструирани, за да помогнат на подрастващите 
именно в процеса на справяне с проблеми като употребата на наркотици, 
насилието в отношението към жените и децата, опасността от СПИН, ранната 
бременност, нездравословното хранене, стреса, расовата и етническа 
дискриминация и много други. Всички останали задачи, свързани с развитието на 
базовите личностни и социални умения, които могат да бъдат поставени, 
изглеждат само като помощни средства спрямо целите на превенцията. В този 
смисъл, анализираните тук образователни модели в някаква степен 
представляват "компенсаторни" програми. Тази тяхна особеност, без да я 
оценяваме като недостатък, не им позволява да интерпретират личностното 
развитие в неговата пълнота и да представят балансиран образователен модел. 
Необходимо е да се потърсят възможности, чрез които тези програми (особено 
сега, когато са налице първите опити за тяхното пилотиране в българското 
образование), без да се отказват от стратегията на превенцията и справянето, ще 
са в състояние да предлагат повече стратегии за позитивно представяне на 
личностното развитие като акцентират върху изграждането на личностни умения, 
които са базови по отношение на справящото се поведение на подрастващия. В 
тази връзка е интересно мястото, което заема другата стратегия, следвана от 
програмите Умения за живот, която определяме като стратегия на Аз-
концепцията.

II. Стратегия на Аз-концепцията

Историята и съдържанието на понятието Аз-концепция са тясно свързани с 
изключително богато поле от възгледи за същността, структурата и функциите на 
самосъзнанието. И тъй като предмет на настоящото изследване са образователни 
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програми, които си поставят за цел личностното и социално развитие на 
подрастващите, не трябва да подминаваме факта, че понятието Аз-концепция 
(Аз-образ), като реалност на самосъзнанието, е изключително тясно свързана със 
съдържанието на понятието личност. Ще припомним, че традиционно 
самосъзнанието се поставя като централен компонент в структкурата на 
личността. В това отношение съществува съгласуваност в оценките на 
изследователите, независимо от това, че едно по-съвременно и динамично 
разглеждане на понятието личност би трябвало да ни доведе до разглеждането му 
като творящо битие, а не като вместилище, в което по навик можем да търсим 
всички останали реалности, изучавани от общата психология (и психологията на 
самосъзнанието).

Една от най-популярните интерпретации на понятието Аз-концепция 
принадлежи на К.Роджърс, който го разглежда като събирателен образ от 
представите за собствените характеристики и способности на индивида; 
представите за възможностите му за взаимодействие с другите хора и с 
обкръжаващия свят; ценностни представи, свързани с обекти и действия; и 
представите за целите или идеите, които имат позитивна или негативна 
насоченост. "По такъв начин - коментира Р.Бърнс, - това е сложна структурирана 
картина, съществуваща в съзнанието на индивида като самостоятелна фигура или 
фон, и включваща както собственото "Аз", така и отношенията, в които то може да 
встъпи, а така също позитивните и негативни ценности, свързани с 
възприеманите качества и отношения на "Аз"-а в миналото, настоящето и 
бъдещето." [2, с.38] В по-ново време Р.Уйли уточнява, че Аз-концепцията 
включва не само физически, поведенчески и вътрешни характеристики, но и 
такива аспекти като полова, расова, етническа, социоикономическа идентичност 
и чувство за собствен континуитет или чувството, че в някои отношения човек е 
един и същ в течение на времето. [4, с.45] 

Анализът на програмите Умения за живот показва очевидното намерение 
на техните автори да редуцират богатия контекст на Аз-концепцията (като един 
аспект на самопознанието) в определена линия от образователното им 
съдържание. Освен това, е известно, че теориите, свързани с изследването на 
самосъзнанието (Аз-а, Аз-концепцията, самооценката, идентичността и др.) и 
практиките, които утвърждават социални и образователни модели, насочени към 
усъвършенстване на самопознавателните способности на човека, представляват 
специфична парадигма, която има изключително влияние върху развитието на 
образованието. В основата на тази парадигма стоят оформящите се през 50-те 
години на XX век възгледи и идеи, провокирани от възродения обществен 
интерес към света на човека, Аз-а, индивидуалността. След период на известно 
отчуждение на психологията от проблемите на индивида, с така наречения 
хуманистичен или феноменологичен подход (Е. Маслоу, Г. Олподт, К. Роджърс, 
А.Комбс и др.) тя се "завръща" при неговото ежедневие и реабилитира правото му 
да има собствена мяра за нещата и да бъде мяра за самия себе си. Практическите 
модели, съответстващи на тази методология, поставят в центъра на 
психокорекционната и педагогическа работа именно субективността на 
възприятията ("терапия, центрирана върху клиента") и разкриват централното 
място, което заема самопознанието за развитието на личността. 

В терапевтичната и педагогическата практика идеите на хуманистичната 
психология са неотлъчно свързани с различните тренинг-школи и модели за 
работа върху личностното развитие, стратегически ориентирани към груповата 
динамика и социалното учене. За целите на настоящата разработка обаче, ние 
считаме, че тази страна от разглежданата група идеи има по-скоро 
инструментален (технологичен) смисъл (без да пренебрегваме аксиологичното 
им значение) и тяхното разглеждане е по-естествено за съдържанието на 
следващата стратегия. (Виж по-нататък: Стратегия на социалното учене)

Ориентацията на програмите Умения за живот към "Аз-овите" аспекти на 
личностното и социално поведение намира подкрепа преди всичко чрез идеята за 
т.нар. асертивно (себеутвърждаващо) поведение, която въпреки, че по своя 
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произход е инструментално ориентирана, създава възможности за по-широко 
интерпретиране на личностните и социални умения. Това е опит, който, според 
нас, съответства на една по-глобална тенденция в търсенето на по-добра 
методология към разработването на образователни програми, които имат за цел 
развитието на личностни и социални умения. Би могло да се каже, че тези 
търсения са свързани с утвърждаването на образователна парадигма, която да 
съчетава полезността от развитието на "външните", инструментални 
(възприемани като "социални") стратегии на поведение с развитието на 
"вътрешните" условия, Аз-концепцията на субекта. 

Концепцията за постигане на асертивно поведение е модел за описание на 
ефективно социално поведение, поради което, теоретично и генетично, тя е 
свързана със социалното познание, а от гледна точка на програмите Умения за 
живот - е естествен източник на съдържание в контекста на формулираната вече 
стратегия на превенцията и справянето. 

Идеята за формиране на асертивно поведение предлага систематика на 
целите (уменията, които трябва да постигне обучавания) и процедурите, свързани 
с тяхното постигане. Те обикновено са предмет на специализирани тренинг-
курсове, които са насочени към развитието на умения за отстояване на 
собствените права. Тези права в някаква степен надхвърлят смисъла на 
гражданските права и осигуряват нормалното развитие на самосъзнанието, 
стимулират индивида към по-голяма устойчивост на чужди желания, оценки и 
натиск, и предизвикват по-голяма центрираност към собствените интереси, 
мисли и преживявания. 

Първоначално, така наречените тренинг-курсове за асертивно поведение се 
провеждат като компенсаторна стратегия за лица, които изпитват затруднения в 
социалните контакти и са неспособни да се справят с проблеми, изискващи 
тяхната решителност, настойчивост и независимост. [7; 16; 18; 20] В своя 
класически вид (така както е създаден от Е.Солтър и е популяризиран от Д.Уолпе 
и А.Лазаръс) този вид тренинг включва следните цели: (1) повишаване на 
съзнанието за лични права; (2) диференциране между поведенчески стратегии на 
неутвърждаване, утвърждаване и агресивност и (3) усвояване на вербални и 
невербални умения да се отказва, да се искат услуги и да се отправят молби, да се 
изразяват положителни и отрицателни чувства, да се започват, поддържат и 
прекратяват разговори [4, 1281].

Широкото популяризиране на идеята за асертивно поведение и различните 
образователни модели за неговото развитие, както и съответствието на тези 
модели на хуманистичните тенденции в развитието на образователното 
съдържание, постепенно очертават специфична образователна парадигма (цели, 
съдържание и технологии), която все по-често надхвърля компенсаторните 
образователни стратегии и частните предназначения в контекста на 
предпазването от определен вид поведение. Насочеността на тази образователна 
практика към стимулиране на процесите на самопознание, първоначално 
свързани само с осъзнаването на отделни актове на проблемно поведение, често 
пъти води до провокиране на интерес към по-широк кръг от проблеми и 
предизвикване на философска рефлексия. Така, не рядко асертивните умения 
придобиват значението и характера на базови умения, които лежат в основата на 
представата за справящото се поведение и още повече - в основата изобщо на 
представата за пълноценно личностно развитие. Затова, дешифрирането на 
понятието асертивност с лекота би ни довело до формулирането на личностни 
характеристики, които свидетелстват за съществуването на пълноценно 
развиваща се личност. Достатъчно е също да разгледаме така наречените 
асертивни права, които представят неизменната логика в целите и съдържанието 
на всеки тренинг за асертивно поведение, за да се уверим в тяхното базисно 
значение по отношение на развитието на личността. Фундаменталното 
формулиране на тези права като необходими условия за нормалното развитие на 
личността далеч надхвърля конкретността, по повод на която първоначално са 
били конструирани. 
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Идеята за интегриране на компоненти от тренинг-курсовете за асертивно 
поведение в образователните програми Умения за живот вероятно е 
предизвикано, преди всичко, от стремежа за преодоляване на 
"социоцентричната" ориентация на съдържанието в тези програми. Анализът 
обаче показва, че тези програми, въпреки претенциите им да се докосват до 
фундаменталните измерения на личностното развитие, не успяват да използват 
пълноценно този ресурс от идеята за асертивността и тренинг-моделите за 
асертивно поведение. Уменията за асертивно поведение, които се интерпретират 
в тези програми остават тясно свързани със стратегията на превенцията и 
справянето и не успяват да се впишат по естествен начин в една пълноценно 
осъществена, според нас, стратегия на Аз-концепцията.

В методологията на анализираните тук образователни програми можем да 
откроим още един път към тяхното конструиране, който дефинираме като 
стратегия на социалното учене. 

III. Стратегия на социалното учене 

Принципът да учим заедно в масовата практика често се разбира като да 
учим един до друг, а не да се учим един от друг. В условията на сътрудничество, 
ученето в група не е симулация на модерен принцип, нито усредняване на 
индивидуалните постижения в търсене на познанието. Напротив, изискването за 
толерантност към мнението на другия, правото да бъдеш изслушван, 
вътрешногруповото санкциониране при подмяна на аргументите с 
междуличностни противопоставяния правят възможно формирането на 
своеобразна изследователска общност от връстници. Показател за постигането на 
тази общност е отсъствието на опити за налагане на мнения. Нито учителят, нито 
учениците имат право на това, доколкото все по-ясно разбират безсмислеността 
от подобни действия. Смисълът на работата в група е в развитието на умения за 
изграждане на отношения между връстниците, които да опосредстват 
съвместното конструиране на идеи, но с признатото право на всеки да мисли 
самостоятелно и различно.

Съдържанието на дефинираната тук стратегия на социалното учене ние 
свързваме преди всичко с търсенето на по-добри социални форми на обучение. 
Естествено, насочеността на тези усилия не се отнася само до формалното 
развитие на педагогическия инструментариум - опити, които често са 
мотивирани от определени социоцентрични предпочитания в целеполагането и в 
разработването на образователното съдържание. В контекста обаче на настоящия 
анализ, стратегията на социалното учене се разкрива преди всичко от 
предпочитанието към форми и методи на обучение, които по-добре отразяват 
неговите социални характеристики. Затова, аксиологическите измерения на тази 
стратегия напълно съвпадат с характера на образователните програми Умения за 
живот. 

Стратегията на социалното учене очертава една от най-съществените 
особености на тези програми, а именно - използването на социални форми на 
обучение, основаващи се на ученето чрез опит. Всъщност, когато се засяга 
проблема за социалните форми на обучение постоянно се натъкваме на различни 
теоретични и терминологични неясноти. Основният термин, който отразява 
т.нар. социални форми на обучение в началото на века е "обучение чрез 
преживяване" (experiential learning) - обучение чрез собствения опит [5, 89]. С 
развитието на тази идея, придобила определеността на значима педагогическа 
парадигма, са свързани много от педагогическите иновации, които по-късно се 
появяват, носейки различни наименования: активно и интерактивно учене, 
кооперативно учене, учене чрез услуги и др. [5, 89].

Тези и други форми на обучение само на пръв поглед имат предназначението 
преди всичко да провокират социалното поведение на обучаваните. Не по-малко 
влияние те оказват и върху развитието на индивидуалния опит на ученика като 
активизират неговите възможности за осмисляне на собствения и чужд опит. 
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Основно място в стратегията на социалното учене заема понятието опит, 
като познание за действителността, основано на практиката (единство на знания, 
умения и нагласи). Щом опитът се постига чрез практикуване и изследване, на 
него се полага ключовото място в процеса на самото разбиране, без което 
социалното (и друго) познание не би могло да оживее пред обучавания. 

Опитът същевременно е междуличностна и междукултурна територия, 
която не само опосредства, но и възпрепятства разбирането между хората [12, 8]. 
Той може да бъде източник както на социалното стериотипизиране, 
предубежденията и деструктивните нагласи, така и на обратната тенденция, 
свързана с рационализирането на социалните отношения. Благодарение на 
ученето чрез опит социалното познание се явява в своята непосредственост и 
способност да бъде достояние на индивидуалното съзнание. И тъй като опитът 
предполага изследване (изпитание, преживяване, проучване, рационализиране), 
то той задава и началото на философското осмисляне.  Философската 
пропедевтика е "другият" начин за анализ на собствения опит. 

Следователно, стратегията на социалното учене не би могла да излезе извън 
представата ни за учене чрез опит. Понятието опит обаче не винаги предизвиква 
еднозначни тълкувания и позитивни асоциации в педагогическото мислене, 
поради което ние отдаваме предпочитание на избраната вече от нас 
формулировка. Освен това, с термина социално учене (колкото и той също да е 
многозначен) изразяваме преди всичко технологичната особеност на 
съвременните образователни програми да стимулират индивидуалния опит на 
ученика чрез интерактивни, междуличностни и вътрешногрупови 
взаимодействия. Това означава, че образователните програми, които са 
ориентирани към стратегията на социалното учене задължително превръщат 
самата технология на обучение в съставна част на своето образователно 
съдържание. В това отношение програмите, които анализираме тук, са добър 
пример. Част от тяхното съдържание е редуцирано от самата технология на 
обучение, която е предназначена да осигури възможности на учениците за диалог, 
обсъждания, дискусии, споделяне на опит, работа в групи, игри и други дейности. 

*     *     *

Безспорно е, че образователните програми Умения за живот представляват 
изключително ценен източник на конкретни модели за решения в областта на 
методологията, целите, съдържанието и технологиите на това обучение, което си 
поставя за цел развитието на личностни и социални умения на подрастващите. 
Нарастващата популярност на тази група програми все повече ще предизвиква 
нашата педагогическа рефлексия, като се надяваме, че съображенията ни от 
методологически характер (подобно на тези тук) бързо ще създадат възможности 
за конструиране на добри модели за нашата образователна практиката. 
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МЕСТНА ПОЛИТИКА ЧРЕЗ МЕСТНИ 
ФИНАНСИРАЩИ 

ПРОГРАМИ В ОБЩИНА ВАРНА

НАПРАВЛЕНИЕ “ПРЕВЕНЦИЯ НА 
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ”

През март 2008 г. новосъздадената дирекция “Превенции” в Община Варна 
обяви старт на програмите за финансиране на конкурсен принцип на разработени 
проекти от неправителствени организации, които извършват превантивни 
дейности на територията на общината по направление: превенция на 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

До крайния срок – 21 април, в направление “Превенция на 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните” постъпиха 46 
проекта на обща стойност 210 518 лева. Кандидатстваха 17 сдружения, 13 
училищни настоятелства, регистрирани по ЗЮЛНЦ, 5 фондации, 3 народни 
читалища, 2 туристически дружества и един футболен клуб, като всяка 
организация можеше да се яви с до два проекта във всяко направление. Експертна 
комисия, назначена от кмета на община Варна в началото на май, разгледа и 
одобри за финансиране 14 проекта с продължителност до 5 месеца и с начална 
дата на изпълнение – 1 юни 2008 г. Общата стойност на финансираните проекти в 
направление “Превенция на противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните” възлиза на 65 351 лева.

Основни приоритети на финансираните проекти са първичната и 
вторичната превенция на противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните, като целевата група обхваща деца от детските градини във 
Варна, ученици, деца с рисково поведение, родители, деца с противообществени 
прояви, доброволци и специалисти от неправителствения сектор и институции в 
областта на превенция на асоциалното поведение.

С реализирането на проектите Програмата на Община Варна цели да 
стимулира нови инициативи и идеи на равнище училище – район – община и да се 
утвърдят ефективни партньорства в дейността по превенция на асоциалното 
поведение на децата.

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 2008

ПРОЕКТ №1

“ПОДХОДИ ЗА СПРАВЯНЕ С НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ”

Организация: УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОУ “СВ. 
ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ”

Бюджет: 5000 лв.

Цели и отговорности: Основните цели на проекта са насочени към: 
запознаване на ученици и родители с последствията от различните видове 
насилие върху личността; ангажиране на родителската общност с проблема 
“Насилие”; запознаване на учениците с нормативни актове и със Закона за борба 
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срещу противообществените прояви; идеи за творческо осмисляне на свободното 
време на децата.

Дейности и резултати: Дейностите по проекта включват беседи, обучения, 
тренинги на деца и родители; обсъждане на казуси; арттерапевтично ателие за 
превенция на агресията; изрисуване на 140 кв. м от стените на ОУ “Св. Патриарх 
Евтимий” с художествено оформени графити; заснемане на учебен филм 
“Възпитателно дело”, в който ученици представят процедурата по организацията 
и протичането на възпитателно дело по Закона за БППМН. Работата по проекта 
ще бъде обобщена в книжка, която да илюстрира проведените дейности.

ПРОЕКТ №2

“ТОЛЕРАНТНОСТ И ДОВЕРИЕ В ОБЩУВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ” – 
ИЗГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО ЗА СПРАВЯНЕ С 
АГРЕСИВНА СОЦИАЛНА СРЕДА ОТ УЧЕНИЦИ В СРЕДНОШКОЛСКОТО 
ОБЩЕЖИТИЕ

Организация: НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ СРЕДНОШКОЛСКОТО 
ОБЩЕЖИТИЕ “М. КОЛОНИ”

Бюджет: 5000 лв.

Цели и отговорности: Проектът е насочен към осъществяване на първична 
превенция и създаване на среда за намаляване на противообществените прояви 
иагресията сред учениците в Средношколското общежитие “Михаил Колони”.

Дейности и резултати: Дейностите по проекта предвиждат лекции, беседи, 
игрови етюди за изграждане на умения за решаване на конфликтни ситуации. 
Като резултат от работата по проекта ще бъдат формулирани правила за 
поведение в съответствие с ценностите на съвременното гражданско общество, 
отпечатани в дипляни и публикувани на интернет страницата на общежитието.

Финалът на проекта предвижда викторина “Толерантност и доверие в 
общуването на учениците”.

ПРОЕКТ №3

“ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГЕРМАНСКИ МОДЕЛ ЗА МОБИЛНА РАБОТА С 
МЛАДИ ХОРА В РИСК”

Организация: СОЦИАЛНА АСОЦИАЦИЯ “СВЕТИ АНДРЕЙ”

Бюджет: 5000 лв.

Цели и отговорности: Целта на проекта е да се представи германски модел 
на мобилна работа с юноши пред ръководни и изпълнителски кадри в сферата на 
превенцията на рисковото поведение и да се създадат предпоставки за обучение 
на кадри и осъществяване на подобен пилотен проект в община Варна.

Дейности и резултати: Дейностите по проекта са съсредоточени в 
организирането и провеждането на тридневен семинар “Мобилна социална 
работа с млади хора в риск” с участието на двама гост-лектори от 
Международното общество за мобилна младежка работа (ISMO); теренна работа 
по представената концепция за работа; огласяване на резултатите от проекта чрез 
публикации и пресконференция.
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ПРОЕКТ №4

“ПРЕГРЪДКА ЗА ТЕБ” – ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИВНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Организация: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ”

Бюджет: 3818 лв.

Цели и отговорности: Основни цели на проекта са: превенция на 
агресивното поведение на деца от предучилищна възраст, ангажиране на 
родителската общност на обхванатите деца с консултации от специалист 
психолог, утвърждаване на позитивни модели за поведение.

Дейности и резултати: Дейностите по проекта са насочени към 
организиране на интервюта, изложба на детски рисунки, видео прожекции, 
разиграване на театрални етюди, спортни игри, за да се очертае равнището на 
агресия у децата; консултиране на родители на деца с проявено агресивно 
поведение с цел изграждане на доверие между родители и деца. Финал на проекта 
ще бъде спортен празник на децата “Да бъдем приятели!”

ПРОЕКТ №5

“ПРЕВЕНЦИЯ НА СТРЕСА И АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦА 
ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ С АНГАЖИРАНЕ НА ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ 
И НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ЦДГ №43 “СИНЧЕЦ” – ВАРНА”

Организация: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “СИНЧЕЦ – 43”

Бюджет: 4900 лв.

Цели и отговорности: Проектът се ангажира с идентифициране на 
източниците, които предизвикват стрес иагресия у деца, родители и 
педагогически персонал; с разработване на програма за превенция на стреса и 
агресивното поведение, която да включва алтернативни форми и обучителни 
модули по терапия – смях, изкуство, движения, техники на оцеляване в 
сътрудничество с Прабългарската школа по оцеляване “Багатур”; 
популяризиране на разработения модел на програма за превенция на стреса и 
агресивното поведение чрез информационна брошура и видеофилм.

Дейности и резултати: Дейностите на проекта предвиждат: дискусии, 
беседи, тренинги и игри с деца, родители и педагози; разработване на модел-
програма за превенция на стреса и агресивното поведение (смехотерапия, 
арттерапия, терапия на движенията и др.). Очакваните резултати са свързани с 
намаляването на отрицателното влияние на стреса във всекидневието на деца, 
родители и учители, постигане на равновесие и хармония в отношенията между 
участващите целеви групи; споделяне на опита с други детски заведения.

ПРОЕКТ №6

“АЗБУКА НА ОЦЕЛЯВАНЕТО” – ПРЕВЕНЦИЯ НА ПСИХИЧЕСКО, 
ЕМОЦИОНАЛНО И ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ НА ДЕЦАТА ОТ 2 ДО 7 ГОДИНИ 
ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПЪРВОПРИЧИНИТЕ ЗААСОЦИАЛНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ

Организация: ФОНДАЦИЯ “ДЕЦАТА НА БЪДЕЩЕТО” – ЦЕНТЪР ЗА 
КРЕАТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАКТИЧЕСКА ПЕДАГОГИКА И ПРИЛОЖНА 
ПСИХОЛОГИЯ

Бюджет: 5000 лв.
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Цели и отговорности: Проектът е насочен към разработване и 
предоставяне на родителите на актуална, научнообоснована информация за 
отглеждането и възпитанието на децата в съвременните условия с цел първична 
превенция на поведенчески дефицити, които попадат в рисковата категория.

Дейности и резултати: По проекта се предвижда сформиране и обучение на 
екипи за комуникация с родители и деца в риск; проучване на родителските 
потребности, свързани с поведенческите дефицити – агресивност, 
хиперактивност, тревожност; подготовка, разработване и отпечатване на 
наръчник “Азбука на оцеляването” от три части (“Социална адаптация и 
превенция на малкото дете”, “Всичко започва от детството – цялостно здраве”, 
“Преодоляване на психоемо-ционални блокажи и дефицити при децата”). 
Проектът ще завърши с кръгла маса на тема “Първична превенция на дефицитно 
и рисково поведение на деца в предучилищна възраст”.

ПРОЕКТ №7

“УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА 
ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ХОРА”

Организация: ФОНДАЦИЯ “SOS – СЕМЕЙСТВА В РИСК”

Бюджет: 5000 лв.

Цели и отговорности: Проектът е насочен към подобряване на 
институционалната активност и компетентност за превенция на трафика на хора в 
община Варна.

Дейности и резултати: Конкретните дейности по проекта са насочени към 
обучение на обществени възпитатели от район “Одесос”, на педагогически 
съветници и социални работници за работа по случаи на трафик; провеждане на 
цикъл интерактивни обучения сред ученици от СОУ “Васил Друмев”.

ПРОЕКТ №8

“НЕ ТРЯБВА ДА МЪЛЧА”

Организация: СДРУЖЕНИЕ “ОБЩНОСТИ, ОПОЗНАВАНЕ, КУЛТУРА”

Бюджет: 5000 лв.

Цели, отговорности и дейности: Проектът е насочен към създаване на 
предпоставки за преодоляване на социалната изолация на младежи от 
високорискови групи, които учат в СУПЦ “ Д-р А. Железкова”, чрез организиране 
на дейности, свързани с развитие на индивидуалните им способности и 
включването им в групи за неформалнообучение – занимания, насочени към 
положителна личностна и професионална мотивация, положителни нагласи и 
желание за социално включване.

ПРОЕКТ №9

“МАМА, ТАТКО И АЗ – НА УРОЦИ ПО ОБЩУВАНЕ” – ПРОЕКТ ЗА 
ПЪРВИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦАТА

Организация: ФК “ТОПОЛИТЕ”

Бюджет: 3233 лв.

Цели и отговорности: Проектът е насочен към първична превенция и 
ограничаване на детската агресия в ОУ “Христо Смирненски” – с. Тополи, чрез 
привличане и ангажиране на родителите в система от дейности (лекции, беседи, 
спорт, изкуство), с цел училището да се превърне в център за съвместни 
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занимания между учители, родители и деца.

Дейности и резултати: Дейностите по проекта предвиждат различни 
видове обучения, спортни игри, излети, изложбис участието на учители, 
родители, ученици.

ПРОЕКТ №10

“ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА СЕКТИТЕ”

Организация: НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ДЕТСКИЯ КОМПЛЕКС – ВАРНА

Бюджет: 4000 лв.

Цели и отговорности: Проектът запознава младите хора с православието и 
прави исторически преглед на възникването на сектите.

Дейности и резултати: Дейностите по проекта предвиждат обучителни 
модули, информационна кампания (издаване и разпространение на брошура 
“Паралел и анализ на православие и секти”), организиране на кръгла маса с 
педагогическите съветници и членовете на МКБППМН на тема “Православие и 
секти”.

ПРОЕКТ №11

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА БЪРЗА КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА 
НА ДЕВИАНТНОТО ПО-ВЕДНИЕ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ

Организация: ДРУЖЕСТВО ПО ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ ЗА 
БЪЛГАРИЯ

Бюджет: 4680 лв.

Цели и отговорности: Целта на проекта е разработването на методическо 
помагало за прилагане метода на бърза качествена оценка (БКО) на девиантното 
поведение в училищна среда.

Дейности и резултати: Дейностите по проекта са насочени към 
разработване на инструментариума за БКО според целевите групи; издаване на 
методическо ръководство и обучение на педагогическите съветници за прилагане 
на метода в училищата.

ПРОЕКТ №12

“СЪРВАЙВЪР – ДА ПРЕВЪРНЕМ УЧИЛИЩНАТА АГРЕСИЯ В 
СПОРТЕН ДУХ ЗА ЕКИПНА ПОбЕДА”

Организация: “СДРУЖЕНИЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И 
ЕКОЛОГИЯ – ЯВОРОВ”

Бюджет: 5000 лв.

Цели и отговорности: Проектът е насочен към преодоляване и 
противодействие на агресивното поведение на учениците от СОУ “П. Яворов”.

Дейности и резултати: Дейностите по проекта са съчетаване на обучения, 
лекции, решаване на казуси и много спортни игри и умения; изготвяне на 
програмите “Справедливият съд” и “Сила, дух, толерантност”, като двете ще се 
приложат спрямо целевата група, за да се създаде среда, която подпомага 
намаляването на противообществените прояви в училището.
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ПРОЕКТ №13

“АНГАЖИРАНИ И ПОЛЕЗНИ”

Организация: СПОРТЕН КЛУБ “АДРЕНАЛИН”

Бюджет: 4720 лв.

Цели и отговорности: Проектът е за младежи, регистрирани в Детската 
педагогическа стая и застрашени от отпадане в училище, като целта е 
експресивната им енергия да бъде насочена към запознаване и начално 
овладяване на екстремни спортове.

Дейности и резултати: Дейностите по проекта предвиждат обучение на 
младежите от професионален фотограф; въздушни фотографии от парапланер 
(тандемен полет с инструктор в местността Мадарски конник или на Шуменското 
плато); въздушни снимки от топловъздушен балон в околността на к.к. “Албена”; 
бънджи скокове на изявилите желание участници; фотоизложба, отпечатване на 
брошури с дейностите по проекта.

ПРОЕКТ №14

“НЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, ДЕЦА!”

Организация: ФОНДАЦИЯ “ВЛАДИСЛАВОВО”

Бюджет: 5000 лв.

Цели, отговорности и дейности: Основната цел на проекта е промяна на 
обществената нагласа към деца, извършили престъпно деяние; първична 
превенция на детската агресия и насилието над деца, които живеят в конфликтна 
среда.

Дейности и резултати: Дейностите по проекта са насочени към оказване на 
психологическа и образователна помощ на деца от рисковите групи; провеждане 
на рекламна кампания и разпространение на наръчници с информация как да се 
откриват деца, нуждаещи се от подкрепа, разпознаване на агресията и превенция 
на асоциалното поведение.
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ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ 
В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

Цялостният подход за осъществяване на училищна превенция на рисковото 
поведение изисква разработването на програми и за най-малките ученици. В 
модерното образование на развитите страни има достатъчно добри образци на 
действащи програми, насочени към развитие на личностните и социални умения, 
включително - и на уменията на учениците за предпазване от рискови модели на 
поведение. Дефицитът на подобни образователни модели в българското училище 
е очевиден.

В отговор на необходимостта от въвеждане на образователни модели за 
превенция на рисковото поведение с учениците от началната училищна степен, 
сдружение „Съучастие” разработи методическо ръководство, което задава 
основни ориентири и предлага практически модели за конструиране на 
интерактивно обучение, насочено към развитие на личностните и социални 
умения на малките ученици.

Предложените идеи успешно могат да се използват от началните учители за 
разработване на съдържанието на културно-образователна област „Обществени 
науки и гражданско образование”, на другите области на общообразователния 
минимум и свободноизбираемата подготовка (СИП), както и за провеждане на 
часовете на класа и извънучилищните дейности.

Описаните идеи са изложени в пет части, за да ориентират учителя в 
съдържанието на работата върху пет групи личностни и социални умения, 
дефинирани така, че да бъдат достъпни за разбиране от учениците. Това са 
уменията: 

1)  ... да учим заедно;
2)  ... да харесваме себе си;
3)  ... да бъдем с хората, които обичаме;
4)  ... да се грижим за себе си и за другите;
5)  ... да постигаме мечтите си.

Първата част, озаглавена „Да учим заедно”, представя модели за 
подобряване на мотивацията и уменията на учениците да работят и играят заедно, 
за развитие на груповата им идентичност и повишаване на тяхната 
чувствителност към живота в класа и училището. Съдържанието на моделите за 
обучение осигурява необходимите изходни условия за съвместна работа, в която 
всеки участник да се чувства сигурен и защитен. Създава се възможност 
учениците да се самовъзприемат като част от обществото в училище и да 
изграждат самосъзнание за собствената си роля в училищната общност. 

Втората част – „Да харесваме себе си” е посветена на уменията на малките 
ученици да се самоанализират и оценяват позитивното. Отношението към себе си 
е базово условие за развитието на личността. В зависимост от това как личността 
решава този проблем за себе си (в съгласие с библейското „Обичай ближния като 
себе си!”) тя формира своите отношения с околните и прави своите житейски 
избори. Затова следващата част от съдържанието логично е посветена на 
отношенията на детето с околните. 

Третата част – „Да бъдем с хората, които обичаме” съдържа модели на 
обучение, насочени към развитие на чувствителност и умения за взаимодействие 
на учениците с най-близкото им обкръжение – семейство, роднини, приятели. 
Поставя се акцент върху необходимостта от спазването на правила и поемането 
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на отговорности. Предлагат се стратегии за подобряване на взаимоотношенията с 
околните чрез постигане на по-добро общуване, договаряне и разпределяне на 
ролите и отговорностите.

Съдържанието на четвъртата част – „Да се грижим за себе си и за другите” е 
фокусирано към уменията на учениците за саморегулиране и самоуправление, за 
физическо самосъхранение и водене на здравословен и безопасен начин на живот. 
Поставя се акцент върху превенцията на някои видове рисково поведение, 
справянето с опасностите и оказването на подкрепа на връстници в нужда.

Последната част – „Да постигаме мечтите си” е посветена на мечтите и желанията 
на малките ученици, на уменията им за вземане на решения, поставяне на цели и 
планиране на собственото развитие. 

В рамките на различни проекти сдружение „Съучастие” и ДИПКУ – Варна 
провежда обучение за работа с предложените в ръководството идеи. Интересът на 
учителите към възможностите за системна работа, насочена към личностното и 
социално развитие на учениците, ни мотивира да предложим това ръководството 
в електронен вид, за да бъде достъпно за повече учители и училища.  

Целият текст на ръководството можете да получите 
в този брой на дайджеста в рубриката „БОНУСИ”.
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П Р ЕД Л О Ж ЕН И Я



ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА 
РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ

Предложения на 
Департамент за информация и повишаване 

квалификацията на учителите – Варна

Тема: Училищни стратегии и модели за превенция на наркоманиите 

Предназначение: за директори на училища, педагогически съветници, класни 
ръководители, учители от различни специалности и училищни степени, 
специалисти от извънучилищните институции за работа с деца, членове на 
училищни настоятелства и др. 

Анотация: Съдържанието на курса осигурява необходимата подготовка за 
адекватно възприемане на проблема за употребата на наркотици сред младите 
хора. Предлагат се идеи за разработване на училищни и общински програми за 
превенция на наркоманиите. 

Очаквани резултати: Участниците в курса ще се запознаят с различни страни от 
проблема за зависимостите и ще развиват умения за справяне с него. 

Продължителност: 2 учебни дни

***

Тема: „Умения за живот” –  Програми за личностно и социално развитие в 
училище 

Предназначение: За педагогически съветници и учители от различни 
специалности

Анотация: Анализират се държавните изисквания за гражданско образование и 
интегративните възможности на културно-образователна област “Обществени 
науки и гражданско образование”. Участниците ще се запознаят с училищни 
програми за превенция на различни видове рисково поведение (наркомании, 
СПИН, сексуално насилие и др.), които са ориентирани към прилагане на 
стратегии и техники за позитивно самовъзприемане, ефективно общуване, 
отстояване на права, решаване на конфликти, водене на преговори, вземане на 
решения, работа в екип и др.  

Продължителност: 2 учебни дни 

***

Тема: Здравно образование и превенция на рисковото поведение на младите 
хора

Предназначение: За учители, класни ръководители и педагогически съветници

Анотация: Разработват се основни подходи за интегриране на здравното 
образование в съдържанието на средното образование. Участниците ще 
развиват умения за работа по превенция на различни видове рисково 
поведение (наркомании, СПИН, сексуално насилие и др.) и ще 
конструират училищни програми, основани на подхода „Умения за 
живот”.  

Продължителност: 2 учебни дни

                                                       ***
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Тема: Умения за междуполово разбирателство - програма за сексуално 
образование 

Предназначение: за педагогически съветници, класни ръководители, учители от 
различни специалности и специалисти от извънучилищните центрове за работа с 
деца

Анотация: Анализират се проблемите на половата идентификация, половите 
различия и стереотипите на междуполово възприемане на учениците. Предлага 
се цялостна програма и технология на обучение за развитие на уменията на 
младите хора за междуполово разбирателство.

Очаквани резултати: Участниците ще преосмислят някои от своите негативни 
нагласи, свързани с възприемането на другия пол и ще тренират личните си 
умения за междуполово разбирателство. Ще се запознаят с оригинални модели за 
обучение по междуполово разбирателство и ще открият нови възможности за 
работа със своите ученици.  

Продължителност: 2 учебни дни

***

Тема: Интерактивни модели за развитие на личностни и социални умения в 
начална училищна възраст

Предназначение: за начални учители и други специалисти в сферата на 
образованието 

Анотация: Участниците в семинара ще се запознаят с интерактивни модели за 
развитие на личностни и социални умения в началното училище (методическо 
ръководство за началния учител) и ще усъвършенстват дидактико-
психологическите си познания за конструиране на собствени образователни 
модели (програми и технологии), основаващи се на принципите за 
интерактивност и интегративност в обучението.

Продължителност: 2 учебни дни

***

Тема: Идеи за работа по правата на детето в детската градина и началното 
училище

Предназначение:  за учители и директори на детски градини

Анотация: Разкриват се особеностите на работата по правата на детето в 
детската градина и в началното училище. Предлагат се програми и дейности за 
първоначално ориентиране на децата в техните права. Участниците ще развиват 
умения за диагностициране на проблеми в социалното развитие на децата и ще 
акумулират опит за усъвършенстване на възпитателната работа в детската 
градина и училището. 

Очаквани резултати: Участниците ще развиват умения за 
диагностициране на проблеми в социалното развитие на децата и ще 
акумулират опит за усъвършенстване на възпитателната работа по 
правата на детето. 
Продължителност: 2 учебни дни

                                                   ***
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Тема: Изграждане на увереност в себе си

Предназначение: за различни специалисти в сферата на образованието, които 
желаят да усъвършенстват уменията си за личностна и професионална увереност

Анотация: Тренингът провокира участниците към анализ на поведенчески 
стилове и нагласи, които водят до неблагополучия в междуличностните 
взаимоотношения. Предлагат се стратегии и техники за развиване на нагласи за 
позитивно самовъзприемане и трениране на умения за отстояване на своите 
права.

Очаквани резултати: Участниците ще получат пакет материали, ще 
рефлектират върху конкретни идеи за работа с ученически групи по проблемите 
на личностното и социалното развитие, ще развиват личните си умения за 
утвърждаващо (асертивно) поведение.

Продължителност: 2 учебни дни

***

Тема: Разрешаване на конфликти и водене на преговори

Предназначение: за учители от различни специалности и училищни степени, 
директори, педагогически съветници, класни ръководители, специалисти от 
извънучилищните институции за работа с деца и др.

Анотация: Изследва се същността на агресията и се разкриват нейните 
проявления в поведението на човека. Овладяват се конкретни стратегии за 
разрешаване на междуличностни конфликти и за снижаване на агресията в 
училище.

Очаквани резултати: Участниците ще усъвършенстват своите умения за 
разрешаване на конфликти и ще получат пакет дидактически материали за 
провеждане на обучение по разрешаване на конфликти и водене на преговори.

Продължителност: 2 учебни дни

***

Тема: Тренинг за развитие на социални умения

Предназначение: за педагогически съветници, учители и други специалисти в 
образованието

Анотация: Тренингът провокира участниците към анализ на поведенчески 
стилове и нагласи, които водят до неблагополучия в междуличностните 
взаимоотношения. Предлагат се стратегии и техники за позитивно 
самовъзприемане, ефективно общуване, отстояване на права, решаване на 
конфликти, водене на преговори, вземане на решения, работа в екип и др.

Продължителност: 3 учебни дни

            ***
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Тема: Училищният проект - възможности, технология, организация и 
финансиране 

Предназначение: за директори и помощник-директори на училища, членове на 
училищни настоятелства, педагогически съветници, учители, класни 
ръководители, специалисти от извънучилищните институции за работа с деца и 
др.

Анотация: Семинарът запознава участниците с методологията на разработване 
на проекти и предлага актуална информация за програми и конкурси, по които 
може да се кандидатства за финансиране. Участниците ще придобият базова 
подготовка за работа по проекти в сферата на образованието, ще проверят на 
практика своите умения за разработване на проекти и ще получат конкретна 
консултантска помощ. 

Продължителност: 2 учебни дни

***

Тема: Изграждане на училищна общност

Предназначение: за професионално-педагогически колегии, родители, 
представители на местната общност и ученици

Анотация: Участниците в семинара ще се запознаят с основни принципи и 
модел за изграждане на училищна общност от равнопоставени партньори: 
родители, учители и ученици. Участниците ще развиват умения за отстояване на 
своите интереси и за договаряне на стратегии за тяхното постигане. 

Очаквани резултати: Резултатите от семинара могат да послужат като стимул за 
развитие на взаимодействието между родители, учители и ученици в 
изграждането на устойчива училищна общност, способна да договаря местна 
училищна политика.

Продължителност: 2 учебни дни

***

Тема: Оценяване на училището и планиране на училищното развитие

Предназначение: за професионално-педагогически колегии, директори на 
училища и учители 

Анотация: Семинарът предлага на участниците възможности за оценяване на 
училището от гледна точка на съвременните стандарти за добро училищно 
образование. Участниците ще се запознаят с модел за планиране на училищното 
развитие и с концепция за развитие на училищната общност.

Очаквани резултати: Участниците в семинара ще идентифицират проблеми в 
училищното развитие и ще изготвят свои стратегии за развитие на училището.

Продължителност: 2 учебни дни

              ***

= 79 =



Тема: Интерактивност и интегративност в обучението

Предназначение: за професионално-педагогически колегии 

Анотация: Съдържанието на семинара предлага стратегии за усъвършенстване 
на образователния процес в училище чрез развитие на възможностите за 
интегративност и интерактивност в обучението.

Очаквани резултати: Участниците ще усъвършенстват дидактико-
психологическите си познания за конструиране на образователни модели 
(програми и технологии), основаващи се на принципите за интегративност и 
интерактивност в обучението.

Продължителност: 2 учебни дни

Повече информация за условията и организацията на провеждане на курсовете 
и семинарите можете да получите на тел. 052 301 243 

и на: http://www.ittd.acad.bg/
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Интерактивни модели за развитие на 
личностни и социални умения 
в начална училищна възраст

Методическо ръководство за разработване на програми и модели за 

обучение, насочено към развитие на уменията на учениците за предпазване от 

рискови модели на поведение. 

          За да отворите брошурата, моля кликнете тук!

Обратна информация с отзиви можете да дадете на ел.адрес: office@sauchastie.org
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   Интерактивното обучение  


 


 
 
 
І. 


 


1. Кое обучение е интерактивно? 


Обикновено интерактивното обучение се определя като вид обучение, 
което предлага възможност за взаимодействие между обучаващ и обучавани. 
Тази дефиниция за интерактивното обучение не рядко поражда съмнения по 
отношение на „новото” в това понятие. Като аргумент в подобни случаи се 
посочва познатото от студентската скамейка определение за обучението като 
организационно-функционално единство между преподаването (дейността на 
учителя) и ученето (дейността на ученика) [1,38].  Във връзка с отношенията 
между страните, участващи в образователния процес, можем да отидем по-
далеч в миналото и да си припомним още, че Я.А.Коменски обяснява 
предназначението на „Великата дидактика” като средство за „изследване и 
откриване на метод, при който учащите се по-малко да учат и на повече да се 
научават; в училищата да има по-малко шум, затъпяване, напразен труд, а 
повече свободно време, радост и основателен успех” [6, 243]. Великият педагог 
ни казва също, че правилно изградената дидактика е важна: 


 за родителите, „които и досега в по-голямата си част са 
неосведомени, какво трябва да очакват от своите деца”; 


 за учителите, „мнозинството от които въобще не знаят как трябва да 
обучават, в следствие на което в желанието си да изпълнят своя дълг, 
се мъчат и изтощават своите сили с трудолюбие и старателност…”; 


 за учениците, „за да могат да бъдат доведени до върховете на науката 
без трудности, скука, викове и побой, а играейки и на шега”; 


 за училищата, за да бъдат те „наистина място за игра, дом за 
наслаждения и удоволствия”; 


 за държавата, за да „има по-малко мрак, смут, раздори, и повече 
светлина, ред, мир и спокойствие” [6, 243]. 


Не са малко учителите, които във връзка с понятието „интерактивно 
обучение” си припомнят и т.нар. „педагогика на сътрудничеството”, 
възприемана преди две десетилетия като педагогическа „перестройка” на 
статуквото в образованието. Не веднъж в образованието са навлизали теории и 
понятия, които представят необходимостта от сътрудничество, свободно 
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развитие, демократизъм и други значения, с които се свързва днес 
интерактивното обучение.  


Наред с преобладаващия скептицизъм по отношение на новото в 
понятието „интерактивно обучение” се откроява и обратната тенденция, която 
открива в него синоним на модерно образование и не рядко го представя като 
алтернатива на самото обучение (което е логически абсурд).  


От казаното до тук бихме могли да направим извода, че навлизането на 
термина „интерактивно обучение” в езикова употреба се осъществява преди 
всичко по силата на логиката, която предлага нови думи, когато девалвират 
значенията на старите.1 С определението „интерактивно”, като че ли, се 
опитваме да реабилитираме понятието „обучение”, което, въпреки всички 
разумни постулати на дидактиката, се свързва с достатъчно негативни нагласи.  


Независимо от изложените аргументи по отношение на естествената 
интерактивност на обучението, необходимостта от повече прагматизъм и 
хуманизъм в образованието са двата основни фактора, под влиянието на които 
понятието „интерактивно обучение” се възприема все повече като своеобразен 
етап от развитието на представите на хората за добро обучение. 


Като „интерактивно” определяме обучението, което създава условия за 
повишена  вътрешна и външна активност на ученика в процеса на учене.  


От тази гледна точка и следвайки цивилизационните промени в 
отношението към детето, изразени в Конвенцията за правата на детето, можем 
да поставим за осмисляне някои основни тези (които не са нови, но въпреки 
това са достатъчно реформаторски). 


(1) Обучението е възможно, ако ученикът иска да бъде обучаван и за 
него, по думите на Ш.Фурие, „това е проява на благоразположение” [12, 203].  


Няма успешна дейност без мотивация. Ученето по принуда (под натиск) 
осигурява мотивация, която не е свързана със съдържанието на самото учене и 
представлява компонент на друга дейност, като например, избягването на 
наказания. Обучението трябва да гарантира постижения, а не да предполага 
спасяване от наказания. 


Ученето трябва да получава положителна подкрепа, чрез която ученикът 
да се информира за своите постижения и да разбира какво е отношението на 


                                                 
1 Подобно на това, което наблюдаваме днес, например с думите „приятелство” и „любов”. Ако 
искаме да уточним, че става дума за автентичното им значение, задължително трябва да 
прибавим прилагателни, за да се разбере, че приятелството е истинско, а любовта - духовна и 
т.н. 
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постигнатите от него резултати към удовлетворяването на негови основни и 
актуални потребности и интереси.  


(2) Обучението трябва да бъде приятно. 


„Философите, които са размишлявали върху смисъла на живота и съдбата на човека, 


не са обърнали достатъчно внимание на това, че природата сама се е нагърбила с 


усилието да ни просвети в това отношение. Тя ни предупреждава с точен знак, че 


предназначението ни е достигнато. Този знак е радостта ... навсякъде, където има 


радост, има и съзидание: колкото по-плодотворно е то, толкова радостта е по-


дълбока.” (А.Берсон) 


Обучението е приятно, ако то не изисква полагането на 
противоестествени усилия и напразен труд от учениците (по думите на 
Я.А.Коменски), и безсмислено старание от страна на учителите. Ако ученето не 
е приятно, ако чрез него се възпроизвежда нагласата, че трудът винаги е труден, 
защото е неприятен, обучението се превръща в средство за наказание. 


(3) Обучението трябва да бъде игра.  


„С изключение на китовете, ние май сме единствените божи създания, които цял 
живот си играят. И поради този факт, цял живот се учим. Денят, в който спираме да 
играем, спираме и да се учим.” (У. Гласър)  


Тези, които противопоставят труда и играта са забравили, че играта също 
може да бъде трудна, но това не я прави неприятно занимание. Още повече, че 
всяка игра може да бъде осмислена като средство за учене и, че обучението 
винаги предполага играене (доколкото сме приели, че играта е симулация на 
действителността), защото поне последната неговата фаза изисква трениране на 
умения в симулирани ситуации.  


От друга страна, ако възприемаме играта като вътрешен 
(интрасубективен) синтез на мислене и емоции в образи (вътрешни или 
външни), тогава играта (играенето) обладава съзнанието и ражда въображение. 
Ученето винаги е съпроводено със спонтанните (автентични) образи, чрез които 
познанието става достъпно и лично преживяно. Така както и самото понятие 
„образование” е етимологично свързано с понятието „образ”, за да покаже, че 
този процес е „преди всичко собствено човешкия начин да се дооформят 
природните дадености и способности” (Гадамер) [3, 26]. В съгласие с 
мистичната традиция, че човекът е образ Божи, създаден е по негово подобие и 
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трябва да го въплъти в себе си, не е трудно да си представим, че влизането в 
свой образ (въображението) е това, с което се учим и развиваме. 


(4) Обучението трябва да внушава сигурност чрез взаимното 
договаряне на условията и правилата на работа, критериите и средствата за 
оценяване, налагащи атмосфера на доверие и взаимопомощ. 


И макар че ученето, както вече посочихме, се родее с природата на 
играта, неуместно е правенето на аналогии между ученето и екстремните игри и 
спортове. 


Създаването на сигурна социална и ергономична среда може да направи 
възможно ориентирането на учениците към изследване на своя опит и 
изграждането на изследователска общност в клас. 


Създаването на сигурна социална и ергономична среда е задължително 
условие за пълноценното протичане на многообразните форми и начини на 
познание. 


(5) Обучението трябва да ориентира ученика към учене чрез опит.  


„Не може да изпиете думата “вода”. Формулата Н2О не може да държи кораба на 


повърхността на водата. Думата “дъжд” не може да ви намокри. Трябва да изпитате на 


живо водата или дъжда, за да знаете наистина какво означават тези думи. Защото сами 


по себе си те ви държат на няколко крачки от опита.” (У.Дайър) 


Житейска истина е, че учене, което е откъснато от опита на учещия не 
води до научаване, която, още веднъж, потвърждава тезата, че развитието на 
човека е развитие на неговия опит.  


Опитът е това, което в житейския смисъл на думата разбираме като 
придобито познание за действителността, основано на практиката (единство на 
знания, умения и отношения). Щом опитът се постига чрез практикуване и 
изследване, на него се полага ключово място в процеса на учене, защото учене, 
което е откъснато от единството на знанията, уменията и отношенията е 
откъснато от реалностите, които изграждат естествения предмет на познанието. 
От тази гледна точка, съществуването на учебните дисциплини в редуцирания 
формат на достъпно представени науки трябва да бъде преосмислено.  


Благодарение на ученето чрез опит познанието се явява в своята 
непосредственост и способност да бъде достояние на индивидуалното съзнание 
на ученика. И тъй като опитът предполага изследване (изпитание, 
преживяване, проучване, рационализиране), то той задава началото на 


 8 







съмнението и проблематизирането на очевидностите, провокира нуждата от 
споделяне на индивидуалните открития и търсене на другите като партньори в 
процеса на познание. Така, изграждането на класа като изследователска 
общност и осъществяването на философска пропедевтика във всички степени 
на училището биха могли да бъдат не само щрихи към едно футуристично 
образование. 


Опитът на ученика същевременно е и междуличностната (и 
междукултурна) територия, която опосредства или възпрепятства разбирането 
на междуличностните (социални) взаимодействия. Той може да бъде източник 
както за затвърждаване на социални стереотипи и предубеждения, така и за 
тяхното проблематизиране.  


Постигането на разбирателство, сътрудничество и съгласие между 
ученика и социалното обкръжение е възможно, ако образователната практика е 
организирана така, че собственият опит на ученика и опитът на другите в 
групата да присъства като своеобразен източник на образователно съдържание. 
Лично възприет или преразказан, опитът придобива измеренията на учебно 
съдържание, което, разбира се, не може да бъде изцяло формализирано в 
образователните програми и контролирано от учителя, но затова пък притежава 
реалните измерения на преживяното. Образователните програми, които са 
съобразени с предимствата на този вид източник на информация - 
неизчерпаемият ресурс на споделеното в процеса на общуване (опитът на 
учениците, на техните родители, близки и роднини), притежават своеобразна 
валенция за постигане на разбирателство между различни социални общности и 
групи.  


(6) Обучението трябва да бъде насочено към цялостно активизиране 
на възприятията и способностите на личността.  


Обучението трябва да предлага методи, които естествено включват 
ученика в процеса на познание. Неестествено е процесът на познание да се 
извършва чрез продължителни монологични изложения и наставления на 
учителя. Известно е, че акцентирането върху определени възприятия и 
способности на личността за сметка на други не води до пълноценно научаване, 
т.е до придобиване на ново поведение. Непрекъснатото настояване, че децата 
трябва повече да четат и указването на точния вид източник на информация 
(най-често учебник или книга) трябва да бъдат преоценени. Впрочем, 
причината за занижената грамотност на днешните ученици трябва да се търси 
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преди всичко във факта, че уменията за четене и писане се поставят извън опита 
и цялостното развитие на личността. 


Поведението (дефинирано като начин, по който се държим) се изгражда 
от взаимосвързани компоненти, които съответстват на четирите вида общи 
способности - интелектуални, емоционални, социални и физически. 
Обучение, което има претенциите да осигурява оптимални условия за учене, 
трябва да отчита (в зависимост от конкретната ситуация) цялостния характер на 
поведението, което се очаква ученикът да придобие. В активизирането на 
различните възприятия, свързани с посочените способности, и търсенето на 
подходящ баланс между вътрешната и външна активност в познавателния акт 
може да се открие част от магията на т.нар. интерактивно обучение. 


Обучението, което се основава на учене чрез придобиване на опит, 
изисква да се използват методи, които водят до повишена познавателна, 
социална и емоционална активност на учениците. Като цяло, това са методи на 
обучение, които се основават на играта (дидактически и ролеви игри, 
драматизации), диалога (обсъждане, дискусия, мозъчна атака), изследването 
(наблюдение, експеримент, работа върху изследователска тема или проект) и 
практическите дейности (упражнения, ситуационни методи – казус и анализ 
на ситуации, работа по социални проекти). Към тях можем да прибавим и 
многообразието от техники за организиране на взаимодействията в класа (виж 
по-нататък), чрез които се подобрява сътрудничеството и работоспособността в 
групата. 


Идеята за осъществяване на интерактивно обучение се сблъсква 
понякога с традиционни социални и педагогически нагласи и предразсъдъци 
(митове). Някои от тях ще представим, без да проблематизираме тяхното 
съдържание:1


 Детето е несъвършен възрастен. Възрастните винаги знаят всичко по-
добре от децата. 


 Ценностите са в криза, днешното обществото е в духовен упадък. 
 Българското образование е много добро, а нашите деца са едни от 
най-умните в света. 


 Училището носи най-голямата отговорност за образованието на 
децата и младите хора.  


 Учителите нямат достатъчно власт в училище. 


                                                 
1 Посочените твърдения представляват автентични изказвания на учители и родители. 
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 Учениците не искат да има ред и дисциплина, защото така им е по-
лесно. 


 Заради прекалената свобода учениците са неграмотни, нищо не знаят 
и мислят само за удоволствия. 


 Не е работа на учителите да предлагат на учениците теми, които не са 
свързани с предмета, който преподават. Учителите са специалисти (с 
изключение на началните учители) по определена научна област и 
само това трябва да преподават. 


 Ученето е сериозно нещо и не трябва да се бърка със забавлението. 
Училището не е място за забавления.  


 Не е важно дали те принуждават да учиш, важни са резултатите. 
 Някои дисциплини трябва да се учат, дори само заради това, че с тях 
се калява волята на учениците. 


 Училището е институция, в която пребиваването е временно и 
несъвършенствата в него могат да бъдат изтърпени. 


Посочените твърдения заемат значително място в съществуващите 
нагласи за възприемане на детето и образованието. Някои от тях са дълбоко 
вкоренени в ежедневните представи на обществото. Те представляват и 
сериозна тежест в „сумата” от професионални убеждения. Липсата на 
съществени различия между професионалните и непрофесионални идеи за 
развитието на детето и образованието е застрашителна тенденция. Освен в 
случаите, когато обществото и професионалистите са с изравнена висока степен 
на компетентност, защото са успели да се интегрират, което е много далеч от 
днешното състояние на българското образование.  


Очевидно е, че идеята за интерактивно обучение се сблъсква със 
съпротивите за промяна, които изпитват не само много учители и мениджъри в 
образованието, но много родители и ученици. 


Работата за намаляване на съпротивите за промяна е част от всяка една 
истинска реформа. За съжаление, в България образователната реформа 
(доколкото я има) подхранва съпротивите за промяна вместо да ги намалява, 
защото липсват стратегии за намаляване на източниците на съпротивата. 
Опитът показва, че съпротивите за положителна промяна се дължат преди 
всичко на следните причини: 


 Хората не знаят достатъчно за промяната; 
 Не са създадени подходящи условия за осъществяване на промяната; 
 Няма комуникация между различните субекти на промяната; 
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 Хората не смятат, че си заслужават усилията за промяна; 
 Промяната е започнала на „парче” и съществуват рискове тя да се 
провали; 


 Липсва доверие; 
 Липсват лидери за промяната; 
 Липсва подкрепа за промяна от всички общности, които пряко или 
косвено са свързани с резултатите от нея. 


В сферата на образованието, промяната не е само работа на заетите в 
образованието – управляващи и учители. Преките ползватели на услугата 
„образование” са учениците и родителите, като последните имат първостепенна 
отговорност (според Конвенцията за правата на детето) да осигуряват 
образование за своите деца. Това означава, че родителите задължително трябва 
да бъдат субект на реформата в образованието и само по този начин, заедно с 
професионално-педагогическата общност може да се направи крачка напред. 


Разбира се, учителите са тези, които първи трябва да известят, че работят 
за намаляване на съпротивете за промяна. (Системата не се разбива само отвън 
и отгоре, но и отвътре.) В това отношение идеята за интерактивно обучение 
носи свой заряд, защото тя проблематизира досегашната роля на учителя и го 
провокира да открива нови професионални функции, или най-малкото да 
преосмисля функции, които до този момент по-малко е изпълнявал. 


Интерактивното обучение изисква от учителя (както вече е пословично 
да се казва) да излезе от традиционната си роля на експерт (без да я напуска), 
предаващ знанието като изначална даденост, което изцяло регламентира 
отношенията му с учениците. Този мета-модел на образование черпи 
вдъхновение от изминали епохи, тогава когато единоначалието поставя 
отпечатък не само върху социалните отношения, но и върху начина на 
познание. За съжаление, това цивилизационно време не е отминало за 
българското образование и то се подхранва от властващия в него централизъм.  


Образованието, което е фокусирано върху ученика и съответно - върху 
неговата дейност – ученето, изисква учителят в някакъв смисъл да бъде 
подчинен (в услуга) не на знанието, а на ученика. Тази роля само илюзорно 
поставя учителят в неравностойна позиция (съпротива, който се споделя от 
мнозина), защото пред познанието всички са равни. Това най-малкото означава, 
че учителят не е единствен информатор и нагърбването му с тази роля е 
непосилно и понякога изглежда смешно. Интерактивното обучение не 
пренебрегва информационната функция на учителя, но изисква от него да 
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улеснява (а не да утежнява) процеса на учене. Затова е прието да се казва, че 
учителят трябва да бъде фасилитатор (т.е. улесняващ). Накратко, това означава, 
че приоритет имат следните негови умения:   


 да идентифицира потребностите на учениците; 
 да мотивира учениците и да договаря с тях очаквания, цели и начини 
на работа; 


 да създава благоприятна атмосфера за работа и почивка; 
 да стимулира творческата активност на учениците и свободното 
изразяване на мисли и чувства; 


 да ангажира вниманието на учениците с различни източници на 
информация; 


 да предлага различни методи и средства за работа;. 
 да получава пълноценна обратна връзка от учениците и още много 
други умения. 


Развитието на тези умения изискват наличието на безусловно позитивно 
отношение към личността на всеки ученик (което предполага позитивна 
самооценка на самия учител).  


Въпреки че учителите срещат сериозното препятствие на 
неинтерактивната среда в училище и „тясната” перспектива, която очертава 
учебната документация (планове, програми и учебници) в това отношение, 
мнозина от тях успяват да бъдат фасилитатори и да реализират интерактивно 
обучение. Не рядко усилията на учителите са насочени към преодоляване на 
обичайните за днешното училище организационни и технически препятствия за 
сметка на усилията, които биха вложили в обмислянето на добри идеи за 
реализиране на интерактивно обучение. В резултат на това, често ставаме 
свидетели на симулации на интерактивност, които се афишират и репродуцират 
като добри образци.  


Анализът на опитите да се организира интерактивно обучение показва, че 
се допускат следните основни грешки: 


(1) Прилагане на технологии на обучение, ориентирани приоритетно 
към външната активност на учениците, за сметка на вътрешната. В тези 
случаи например, доминира използването на ролевите за сметка на диалогични 
методи. Съществува риск външната активност да бъде само изиграна (особено в 
случаите на „показно занятие”) и да не докосне същинския познавателен процес 
на учениците. Недооценяването на ролята на учителя като стимулиращ 
мисленето и въображението („вътрешната игра”) на учениците би могло да 
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превърне самоцелните атрактивни хрумвания отново в стандартни ситуации, 
изискващи от учениците да изиграят определен репертоар от роли. 


(2) Липса на свързаност и логичност в подреждането на отделните 
процедури на обучение. Предлагат се несъществени връзки между отделни 
процедури, които имат за цел единствено да разнообразят обучението, но не и 
да подпомогнат процеса на разбиране. 


Пример за това е честото използване на активизиращи игри по време на 
занятията, без това да бъде винаги необходимо, което превръща занятията 
отново в поредица от стандартни операции, които нямат връзка помежду си.  


 (3) Недооценяване на интерактивността като характеристика на 
общуването в класа. Каквато и технология на обучение да се предлага, тя 
винаги е функционално свързана със стила на общуване на учителя. В този 
смисъл, може да се каже, че интерактивността е състояние на духа на класа, а 
не само поредица от техники, които прилага учителят.  


(4) Допускане на конвенционални недостатъци, характерни за масовия 
тип обучение, като например отсъствие на ясно поставени и възприети от 
учениците цели на обучение, недооценяване на мотивационната и тренираща 
част на обучението, прилагане на беден инструментариум за обратна 
информация, непълноценно използване на времето и др. 


Предложените в това ръководство образователни модели включват 
разнообразни процедури, изградени върху основата на някои от описаните по-
долу методи и техники, които най-често се определят като интерактивни. 
Тяхното представяне тук ще улесни читателя в разбирането на описаните по-
нататък модели на обучение. 


2. Интерактивни методи на обучение 


Обсъждане. Това е типичен метод на диалогичността, чрез който 
учителят и учениците разменят информация, споделят свой опит, мисли, 
чувства и идеи. Подобно на добрите образци на неинституционализираното 
учене, диалогът в класната стая може да осигури на учениците спонтанни 
познавателни открития, съпреживяване и партньорство.  


Добре организираното обсъждане допуска (и дори предвижда) задаването 
на въпроси не само от страна на учителя. В предложените модели за обучение 
могат да се открият примерни въпроси, чиято цел е пораждането на други 
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въпроси, които учениците ще пожелаят да зададат на своя учител, родител или 
връстник. 


Обсъждането е многофункционална процедура, която може да реализира 
различни задачи, свързани с възможностите за: 


 актуализиране на опита на учениците; 
 откриване на нови знания;  
 активизиране на мисленето и въображението;  
 осмисляне и обобщаване на знанията; 
 контрол и оценяване на обучението и др. 
Заради своите функции и вариативност на провеждане, обсъждането 


обикновено се включва като интегративна техника в други методи. (Например в 
процедурите на мозъчните атаки, ролевите игри и упражненията.) 


Функционалното място на обсъждането в обучението предопределя 
своеобразието на неговото структуриране, което се изразява във въпросите за 
обсъждане и отношенията помежду им.  


Задаването на въпроси е професионално-педагогическо умение. То 
изисква от учителя не само познаване на учебното съдържание и 
възможностите на учениците, с които работи, но познаване и на възможностите 
на самите въпроси (конвергентни, дивергентни и оценъчни въпроси, въпроси за 
подсказване, изясняване и др.). 


В хода на обсъждането някои от поставените въпроси могат да 
предизвикат излагане на различни мнения, с което обсъждането придобива 
характер на дискусия. 


Дискусия. (От латинското discussio, означаващо „спор”.) Това е метод на 
обучение чрез разрешаване на спорни проблеми. Дискусията (подобно на 
другите методи) може да бъде описана чрез последователност от разнообразни 
техники, представени същевременно като изисквания към работата на учителя 
и като предмет на специално изучаване от учениците. Тези техники включват: 


 задаване на уточняващи въпроси за определяне на спорния проблем и 
дефиниране на работните понятия; 


 уточняване на противоречията, идентифициране на теза и антитеза; 
 стимулиране към търсене на аргументи; 
 организиране на времето и пространството за изложения на 
спорещите страни, взаимно изслушване и начин на оценяване; 


 графично отразяване на резултатите от дискутирането; 
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 процедури за обобщаване и систематизиране на резултатите от 
дискутирането и много други. 


Повечето от посочените примерни дискусии в моделите на обучение са 
описани така, че да напомнят на учителя за някои от изброените техники. 


Мозъчна атака (brainstorming). Методът организира ученическата група 
или класа свободно и бързо да изказва идеи в отговор на зададен от водещия 
въпрос, включвайки следните стъпки: 


1. Водещият задава въпрос (желателно е да бъде изписан на дъската или 
на постер) и, след като се увери, че всички ясно са разбрали задачата, 
посочва времето за изпълнение (обикновено в рамките на 3-5 минути). 


2. След подаден сигнал от водещия, за посоченото от него време 
учениците дават своите отговори, а водещият ги записва 
непосредствено под въпроса. Отговорите се записват по реда на 
тяхното предлагане и по начина, по който са формулирани от 
учениците. Не се допускат редакции. През това време не се извършва 
обсъждане и оценяване на предлаганите идеи. 


3. Предложенията се оценяват чрез обсъждане (или дискусия), след като 
се преустанови тяхното излагане (например след изтичането на 
предварително уточненото време за това). Тази последна стъпка 
понякога не се описва като част от метода „мозъчна атака”, а се 
обособява самостоятелно като „метод на отложената оценка”. 


Проблемите при изпълнението на този структурно несложен метод 
произтичат преди всичко от трудностите да се преодолеят спонтанните реакции 
в поведението, придружени с даването на оценъчни съждения. Както за 
учениците, така и за възрастните това е предизвикателство, което изисква 
уточняване на правилата преди използването на метода. Отначало ще се наложи 
правилата по-често да се напомнят, докато този метод се усвои и се превърне в 
групово умение, представляващо част от комплекса „умения за групова работа”. 


Упражнение. Това е един от често използваните методи в описаните 
модели на обучение. Упражненията са изключително разнообразни по своите 
дидактически възможности и начини на организиране. Обикновено под 
„упражнение” се разбира поредица от репродуктивни действия, които развиват 
определени умения. Това донякъде определя дидактическото място на метода, 
предимно в приключващата фаза от обучението, в която се тренират умения.  
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Обучение, което приоритетно е ориентирано към развитие на 
личностните и социални умения, предполага повече възможности за 
многофункционално приложение на упражненията. В предложените тук модели 
на обучение са описани упражнения за мотивиране на учениците и за 
актуализиране на техния опит, за въвеждане в ново съдържание, за 
затвърдяване или коригиране на модели на поведение, за проблематизиране на 
нагласи, даване на оценки, операционализиране на действия и др. Много от 
предложените упражнения процесуално са близки до различни образци на 
дидактически игри, решаване на казуси, дейности за самостоятелна работа и 
т.н. Общото между повечето упражнения от моделите на обучение е в 
търсенето на подходяща за възрастта занимателност, провокиране на интерес и 
осигуряване на възможности за комплексно активизиране на възприятията на 
учениците. 


Дидактическа игра. Подобно на упражненията този метод реализира 
разнообразни по своята същност задачи. Дидактическата игра успешно 
интегрира различни възможности за активизиране на мисленето и 
въображението на учениците, създавайки приятна емоционална среда. Чрез 
дидактическите игри пътят на познанието става по-достъпен за учениците, тъй 
като игрите създават познавателни ситуации, близки до техния опит. С 
помощта на дидактическите игри се демонстрират факти (модели на 
поведение), които иначе биха били трудни за наблюдаване. 


Ролева игра (ролево проиграване). Методът е изключително близък до 
нагласите на деца и възрастни да симулират социалната среда и да я развиват, 
играейки със своето въображение. Затова и самото обучение може да се 
разглежда като вид игра, в която учителят играе заедно със своите ученици.  


Използването на ролеви игри има предимството, че успешно може да 
събере в едно познавателната активност на обучаващите се и атмосферата на 
релаксация и забавление. Това прави още по-наложително точното съобщаване 
на задачата на всеки ученик, разпределянето на ролите и определянето на 
времето за провеждане на играта. 


Като задължително се поставя условието всяка ролева игра да приключва 
с оценяване и обсъждане на извършеното.  
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 3. Техники за организиране на взаимодействията в класа 


Предназначението на тези техники е да създават благоприятни социално-
психологически условия за работата (атмосфера на взаимно доверие, подкрепа 
и равни възможности за участие) и да осигуряват ефективен процес на учене 
чрез взаимодействие и опит в класа.  


Работа (учене) в малки групи и по двойки 
Тази помощна техника може да се използва в различни случаи спрямо 


повечето от изложените вече методи на обучение.  
Работата в малки групи и по двойки улеснява: 
 въвеждането на участниците в дискусионни проблеми; 
 споделянето на опит, който има доверителен характер; 
 извършване на специфични задачи, които са част от по-обща работа 


(например, обсъждането на специфични части от по-глобални теми и 
проблеми, които предстоят да бъдат разглеждани от всички); 


 разработването на проекти; 
 по-доброто импровизиране в разиграването на ролеви игри; 
 рационализирането на учебното време и др. 


Процедурата по разделяне на участниците в групи (или по двойки) може 
да бъде занимателно въведение, което създава позитивни очаквания от 
предстоящата групова работа. Водещият може да използва следните техники за 
групиране: 


 групиране чрез преброяване на поредни номера (например „първи - 
втори”, „първи - втори - трети” и т.н.); 


 групиране по рождени месеци и дни; 
 групиране по първите букви на участниците; 
 групиране по еднакъв цвят на дрехите, очите, косата. 


Договаряне на правила за съвместна работа 
В началото на всяко едно обучение е необходимо да се постигне 


споразумение (договор, конвенция) за правилата на работа в групата. Водещият 
може да предложи забавни начини, стимулиращи участието на всички в 
тяхното формулиране. Нека още в самото начало участниците да се почувстват 
автори на „правила”, които след това, като членове на една общност да спазват 
заедно.  
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Водещият трябва да увери всички, че не се позволяват изключения от 
спазването на правилата за съвместна работа. Ще бъде добре, ако списъкът от 
правила бъде окачен като табло така, че да се вижда от всички. 


Някои от правилата могат да изглеждат така:  
 „Да се изслушваме взаимно!” 
 „Да уважаваме мнението на всеки един от нас!” 
 „Да не се обиждаме и да не се присмиваме един на друг!” 
 „Всеки има право да изкаже своето мнение!” 
 „Да вдигаме ръка, когато искаме думата!” 
 „Всеки има право да откаже участие в някое обсъждане, когато не 
иска!” 


Кръг на разговорите 
За дейностите, в които всички работят заедно - обсъждания, дискусии, 


ролеви игри и др., препоръчваме участниците, редом с водещия, да бъдат 
разположени в кръг, така че да е възможен контактът очи в очи. Това ще 
създаде условия за повишаване на активността на участниците и за по-
ефективно спазване на правилата за съвместна работа. 


Работа в „подвижни групи” 
Тази процедура съчетава предимствата на груповата работа със 


своевременното обсъждане на поставени въпроси (тези) от всички участници.  
На три различни места в стаята (например, на три от стените) се поставят 


табелки, върху които е записано съответно: „Вярно”, „Невярно” и „Не знам”. 
След поставянето на дадена теза за обсъждане (например, „Момчетата са по-
добри приятели от момичетата”), в зависимост от своето мнение, всеки 
участник трябва да се ориентира и да застане под надписа, който изразява 
неговото мнение. Така се оформят временни групи - на тези, които приемат 
твърдението за вярно; на тези, които мислят, че то е невярно и на тези, които не 
могат да преценят. Дава се кратко време за обсъждане в групите на възможните 
аргументи в полза на защитаваната позиция. След това всяка група чрез свой 
представител излага своите аргументи пред останалите. Ако участник от някоя 
група промени мнението си под влиянието на аргументите от друга група, той 
се присъединява към нея и променя своето местоположение. Така, винаги по 
отношение на всеки въпрос ще се формират временни групи, които, в 
зависимост от силата на своите аргументи, ще променят броя на членовете си. 
Водещият ще има възможност да наблюдава по-ясно отношението на всички 
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участници към определен проблеми и ще проследява как то се променя в хода 
на дискусията. 


Провеждане на дискусия/обсъждане с помощта на кълбо 
При провеждането на обсъждане или дискусия може да се използва 


кълбо от прежда. Със задаването на първия въпрос, учителят хваща края на 
нишката и подава кълбото на този ученик, който иска да отговори. Така се 
образува връзка между него и учителя. След като отговори, ученикът хваща 
нишката, докъдето се е размотало кълбото, и го подхвърля на следващия 
ученик, пожелал да отговори на въпроса. Така постепенно се образува нещо 
като мрежа в кръга на участниците. По този начин, освен символното значение 
на връзките, създадени между участниците по време на обсъждането, кълбото 
има и предназначението да бъде своеобразен регулатор за балансирано участие 
на всички ученици в обсъждането. Броят на нишките, които държи всеки в 
ръцете си, представя нагледно активността му по време на дискусията. 


Активизиращи игри 
Опитът показва, че все още се подценяват възможностите, които самото 


обучение предоставя на децата да мислят заедно и да играят заедно. В този 
смисъл предлагането на активизиращи игри не трябва да се приема като 
„гарнитура” към „сериозната част” на обучението.  


Да се научат децата да играят заедно трябва да бъде цел на образованието 
в началния курс и на нея може да се разчита като изходно условие за 
реализирането на останалите образователни цели.  


От друга страна, трябва да се използва и всяка възможност за провеждане 
на обсъждания и дискусии в клас, като се дават равни шансове на всички да 
изказват своите мисли и оценки. Училището според нас все още е място, в 
което учениците учат и играят един до друг, но не заедно. А играта, по правило, 
се счита за дейност, която единствено разтоварва. Нека с идеите, които 
предлагаме по-нататък да се дават повече възможности на учениците да редуват 
учене и игра, но по такъв начин, който не позволява еднозначното им 
оценяване: ученето само като „работа и задължение”, а играта - като 
„забавление”.  


Използването на активизиращи игри се основава и на „чисто” 
технологични причини. Използването на активизиращи игри в обучението се 
препоръчва тогава, когато: 


 учениците нямат добре развити умения за групова работа; 
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 учениците не се познават добре помежду си и се чувстват 
притеснени; 


 класът е стоял продължително време на едно място; 
 е прекалено спокойно, лениво и тихо; 
 отделни ученици закъсняват често за началото на часа; 
 учениците се прибират след голямо междучасие или след обедна 
почивка; 


 съдържанието на играта смислово и емоционално може да се свърже 
с темата на занятието като демонстриращо или трениращо средство 
(подобно на дидактическите и ролевите игри). 


 При използването на активизиращи игри учителят би могъл да се 
ръководи от следните принципи: 


 Всички ученици трябва да бъдат по възможност равностойно 
включени в дейността. Всеки член на класа трябва да се чувства 
значим. Учителят е само инструктор на дейността. 


 Инструкциите трябва да бъдат ясни. Желателно е при демонстриране 
на процедурата да се разчита на помощници от класа. 


 Необходимо е учителят да предвижда време за ориентиране в 
правилата на играта и за сработване на групата (за някои игри ще са 
необходими само няколко минути, за други - много повече). 


Желателно е да се използват различни варианти на активизиращи игри - 
да се редуват игри по двойки и в малки групи с игри за целия клас, както и да се 
редуват според доминиращото стимулиране на различни възприятия. 
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   Личностните и социални умения като предмет на учене 


 


 
 
 
ІІ. 


 
Обикновено учители и родители споделят общата тревога, че училището 


не възпитава децата, а социалната среда е рискова за тяхното развитие. Всички 
са категорични, че трябва да се търси решение на проблема, но за съжаление в 
българското училище все още гласовете на еуфоричната безпомощност са по-
силни от способността да се виждат реалистично неизползваните възможности 
за личностното и социално развитие на децата. 


В модерните образователни системи личностното и социално 
развитие на учениците се определя като предмет на познание. Въведени са 
образователни програми за личностно и социално развитие и ясно са 
дефинирани уменията, които те трябва да формират. Този факт заслужава 
особено внимание от гледна точка на перспективата да се „дидактизират” 
(разбирано в позитивен контекст) училищните усилия по отношение на 
реалности, които трудно се обхващат от понятия като „възпитание”, 
„възпитателна работа”, „възпитателен процес”, „духовно развитие” и др. 


Педагогическата интерпретация на понятието личностно и социално 
развитие, съвсем естествено за съвременната методическа литература, трябва 
да се придържа към прагматичен подход на описание на самото развитие 
посредством уменията, които се очаква да усвои подрастващият. Личностното 
и социално развитие би трябвало да се описва не чрез високопарни думи, а 
чрез модели на поведение, които разкриват ефективни стратегии, рационални 
подходи и морални значения. По този начин можем да се надяваме, че ще се 
осъществи процес на предефиниране на традиционните и абстрактни описания 
за духовно, морално, културно и умствено развитие, които отразяват развитието 
на човека в трудните за операционализиране “качества” и “страни” на 
личността. Стандартите за личностна и социална компетентност, които се 
утвърждават днес в държавите с модерни образователни системи, не просто 
заместват нефункционалните описания за „идеална личност” (или „идеален 
ученик”). Те утвърждават и нова педагогическа култура, свързана с прилагането 
на функционални образователни модели, осигуряващи достъп на 
подрастващите до овладяването на познания и умения, които имат пряко 
отношение към задачите на тяхното развитие, потребности и ежедневни 
проблеми. 
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За много специалисти в българското образование тази педагогическа 
прагматика обаче, се оказва трудна за разбиране, както и възприемането на 
елементарната логика, според която личностното и социално развитие на 
децата е специален предмет, който изисква съответното обучение. Вместо това, 
въвеждането на гражданското образование в българското училище (като 
единствена възможност децата да бъдат обучавани за развитие на техните 
личностни и социални умения) беше преустановено с обявяването му за 
интегративна област в учебния план. Специалистите още спорят дали 
гражданското образование има свой предмет и очевидно представлява проблем 
да се види, че то не е нито история, нито география или някаква друга 
дисциплина, че то има за предмет именно гражданското поведение на младите 
хора, което най-директно кореспондира с техните личностни и социални 
умения. Успоредно с това, продължава голямото нелепо търсене на всякакви 
идеи от близкото миналото за „правилното възпитание” на децата, които се 
представят на масовата публика като извънредно важни дилеми (например: 
дали да има училищни униформи, сутрешна гимнастика, вечерен час и т.н.).  


Без да се опитваме да дефинираме сложната реалност на личностното и 
социално развитие ще представим само някои смислови полета, свързани  с 
възприемането на термините „личностен” и „социален”. 


Съществуват достатъчно основания термините личностен и социален да 
са възприемат като изключително близки, особено по начина, по който те се 
отнасят към праксиологическите и аксиологически измерения на човешкото 
съществуване. Съдържанията на прилагателните  личностен и социален са в 
процес на развитие по посока на приближаването им едно към друго. Нещо 
повече, в своето историческо развитие, те сякаш обменят значения - процес 
който продължава и днес. 
 Най-общо казано, понятието личност описва път на развитие от 
разбирането му като „социална роля” („лице”, „маска”)1 до идентифицирането 
му с „индивидуалност”. Съответно, с определението личностен (личностно) 
се описва както областта на социално-ролевите, така и областта на 
индивидуалните характеристики. Съществува тенденция личността да се 
тълкува все повече като подразбиращо се вътрешно състояние на индивида, 


                                                 
1 В езиците със славянски корен думата „личност” произлиза от „лице”, „лик”, разбирани при 
това като нещо възвишено. На латински думата „личност” се превежда като „персона”, с което 
първоначално се обозначавала маската, с която играе античният актьор. 
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като самовъзприемане за своята единичност и уникалност; а развитието на 
личността се разглежда като постигане на пълноценност и индивидуалност. 


Определението социален все по-често се разбира като комплексна 
характеристика на индивида, която го идентифицира от гледна точка на 
включеността му в обществото, способността му да поема ангажименти спрямо 
околните и т.н., т.е. доколко той притежава качеството „социалност”. Да бъдеш 
социален днес все повече означава да бъдеш в опозиция на реалното 
обществено статукво, но с разбирането, че „обществото е това, в което всички 
добродетели са еднакво почитани и по едни и същи (уместни) причини” 
(Ч.Тейлър)  [11, 63].  


Една по-опростена дефиниция на понятието личностно и социално 
развитие, каквато се предлага от изключително солидната програма за 
личностно и социално образование във Великобритания, наречена „Умения за 
живот” („Skills for Life”, 1994), би могла да ни улесни в представянето на тази 
иначе сложна реалност. Според авторите на програмата, личностното и 
социално развитие е „перманентен процес на учене, усъвършенстване и 
разбиране: на самите себе си като индивидуалности, на нашите 
взаимоотношения с другите и с обществото, в което живеем” [15, 13]. 


От тази гледна точка, и като имаме предвид изложените вече разбирания, 
бихме могли да представим личностните и социални умения по следния начин:  
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Личностни  умения  
 


 


1. 
 


Умения за критичен анализ на собственото поведение 
  изследване на собственото поведение (оценяване на адекватността между 


потребности, цели и резултати в поведението; анализ на рисковете и 
последствията; автономност и отговорност в самопознавателните усилия); 
изясняване на чувствата, обясняване на собственото поведение; 


 идентифициране на личностни проблеми - осъзнаване на вътрешни 
противоречия и кризи; 


 рефлексивни умения (самопознание във вид на размишление над 
собствените преживявания, усещания и мисли). 


 


2. 
 


Умения за изграждане на адекватен Аз-образ 
  идентифициране на реални източници и атрибути на самоличността 


(изградена представа за собствената социо-културна и индивидуална 
идентичност); 


 обективно идентифициране на собствените качества; използване на 
разнообразен инструментариум за самоописание; 


 възможности за идентифициране и разрешаване на противоречията между 
оценка и самооценка (самоконтрол над самооценката; търсене на обратна 
информация за собственото поведение; съгласуване на оценки и 
самооценки). 


 


3. 
 


Умения за поддържане на континуитет и позитивен Аз-образ 
  чувство за свързаност (последователност, приемственост) в поведението; 


изграждане на комплексни представи за собствена линия на живот (чувство 
за историчност - възприемане на своето минало като част от самия себе си); 


 чувство за саморазвитие (възприемане на самия себе си в развитие - като 
среща на минало и бъдеще в настоящето; предусещане на жизнената 
перспектива); 


 способност за изразяване на позитивни чувства и мисли по отношение на 
себе си; осъзнаване на собствената значимост и чувство на увереност в 
себе си чрез идентифициране на своята уникалност, универсалност и 
социо-културна идентичност; умения за амбивалетно самооценяване; 


 умения за справяне със собствените чувства в критични ситуации - Аз-
стратегии в ситуации на загуба, натиск, депресии, стрес и др. 


 


4. 
 


Умения за вземане на решения за собственото развитие   
  ориентиране в съдържанието и взаимовръзката на своите желания, 


интереси, цели и способности; 
 търсене на информация за ресурсите на средата и оценяване на 
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алтернативи; 
 поставяне на реалистични цели; операционализиране на целите и 


планиране. 


 
 


 


Социални  умения  
 
 


1. 
 


Умения за общуване 
  осъществяване на емпатична връзка, активно слушане, даване и получаване 


на обратна връзка; 
 владеене на разнообразни средства за общуване (вербална и невербална 


комуникация); 
 дебатиране. 


 


2. 
 


Умения за сътрудничество 
  изграждане на общности; работа в група (учене в група); 


 разрешаване на конфликти; водене на преговори.  
 


3. 
 


Умения за изследване на ценности 
  идентифициране на проблеми, резултат от неприемане на “различния”; 


изследване на стереотипни представи и негативни предубеждения, 
свързани с възприемането на расови, етнически, религиозни, полови, 
възрастови, здравословни и др. различия; 


 идентифициране на ценности и морални проблеми, ранжиране на ценности 
и разрешаване на ценностни дилеми. 


 


4. 
 


Умения за отстояване на права  
  ориентиране в аксиологическата и прагматична стойност на правата на 


човека (детето); ориентиране в начините на функциониране на правата, 
правилата и ролите като социални регулатори на поведението; 


 идентифициране на ситуации на нарушаване на човешките права и на 
прояви на дискриминационно отношение в ежедневните взаимоотношения 
между хората; 


 овладяване на стратегии за отстояване на собствените права (потребности, 
интереси, ценности, начин на живот и идентичност) и поемане на 
отговорност за правата на другите; 


 умения за справяне в екстремни ситуации на дискриминация - специфични 
умения, свързани с избягване и предотвратяване на опасности от насилие; 
отстояване на натиск за употреба на наркотици и предпазване от 
практикуване на друго рисково поведение. 
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Образователни модели за развитие на личностни и социални 
умения на децата в начална училищна възраст 
 


 
 
 
ІІІ. 


 
 Цели и съдържание 


Образователните модели, които предлагаме в тази част от изложението, 
дават възможност учителят да конструира интерактивно обучение за развитие 
на някои от посочените личностни и социални умения на учениците от 
началните класове. Чрез представените образци учителят по-добре ще се 
ориентира както в методологията на интерактивното обучение, така и в 
съдържанието на развиваните умения. 
 Разбира се, описаните модели, които мнозина ще възприемат като 
„методически разработки”, „уроци” или просто – „фрагменти”,  представляват 
само примерни начини и съдържание на работа. Те нямат претенцията да 
представят цялостна образователна програма, учебен предмет или някаква 
друга система. С тяхна помощ учителят може да изгражда свои програми и 
образователни модели за часа на класа, свободноизбираемата подготовка, 
извънкласните дейности и, разбира се, за часовете от задължителната 
общообразователна подготовка. Надяваме се, че по този начин той ще бъде в 
състояние да отговори по-добре на нуждите и изискванията на своите ученици 
в контекста на образователните стандарти и конкретната училищна среда.  


Описаните идеи са изложени в пет части, за да ориентират учителя в 
съдържанието на работата върху пет групи личностни и социални умения, 
дефинирани така, че да бъдат достъпни за разбиране от учениците. Това са 
уменията:  


1)  ... да учим заедно; 
2)  ... да харесваме себе си; 
3)  ... да бъдем с хората, които обичаме; 
4)  ... да се грижим за себе си и за другите; 
5)  ... да постигаме мечтите си. 


 
Първата част, озаглавена „Да учим заедно”, представя модели за 


подобряване на мотивацията и уменията на учениците да работят и играят 
заедно, за развитие на груповата им идентичност и повишаване на тяхната 
чувствителност към живота в класа и училището. Съдържанието на моделите  
за обучение осигурява необходимите изходни условия за съвместна работа, в 
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която всеки участник да се чувства сигурен и защитен. Създава се възможност 
учениците да се самовъзприемат като част от обществото в училище и да 
изграждат самосъзнание за собствената си роля в училищната общност.  
 Втората част – „Да харесваме себе си” е посветена на уменията на 
малките ученици да се самоанализират и оценяват позитивното. Отношението 
към себе си е базово условие за развитието на личността. В зависимост от това 
как личността решава този проблем за себе си (в съгласие с библейското 
„Обичай ближния като себе си!”) тя формира своите отношения с околните и 
прави своите житейски избори. Затова следващата част от съдържанието 
логично е посветена на отношенията на детето с околните.  


Третата част – „Да бъдем с хората, които обичаме” съдържа модели на 
обучение, насочени към развитие на чувствителност и умения за 
взаимодействие на учениците с най-близкото им обкръжение – семейство, 
роднини, приятели. Поставя се акцент върху необходимостта от спазването на 
правила и поемането на отговорности. Предлагат се стратегии за подобряване 
на взаимоотношенията с околните чрез постигане на по-добро общуване, 
договаряне и разпределяне на ролите и отговорностите. 


Съдържанието на четвъртата част – „Да се грижим за себе си и за 
другите” е фокусирано към уменията на учениците за саморегулиране и 
самоуправление, за физическо самосъхранение и водене на здравословен и 
безопасен начин на живот. Поставя се акцент върху превенцията на някои 
видове рисково поведение, справянето с опасностите и оказването на подкрепа 
на връстници в нужда. 


Последната част – „Да постигаме мечтите си” е посветена на мечтите и 
желанията на малките ученици, на уменията им за вземане на решения, 
поставяне на цели и планиране на собственото развитие.  
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Образователни модели за развитие на личностни и социални 
умения на децата в начална училищна възраст 
 


  


Част 1: „ДА УЧИМ ЗАЕДНО” 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
 


Цели:  


 Подобряване на мотивация на учениците да учат и играят заедно. 
 Активизиране на процеса на взаимно опознаване в класа и създаване 
на благоприятна атмосфера на взаимно доверие и подкрепа. 


 Развитие на групова идентичност и повишаване на чувствителността 
на децата към живота в класа и училището. 


 Ориентиране на учениците към възприемане на правилата като 
необходимо условие да се чувстват равнопоставени, сигурни и 
свободни. 


 
 
 
ІІІ. 


 
 
(1) „Да играем заедно” - активизиращи игри 


Ако научим децата да играят заедно, ще им бъде по-лесно да учат заедно. 
В това е смисълът на представените тук активизиращи игри. Те могат да бъдат 
използвани както за емоционалното и познавателно активизиране на учениците, 
така и като средство за „затопляне” на отношенията в класа (групата). Затова, 
тези игри често се определят като „загряващи” или „разчупващи ледовете”. Те 
са многофункционални -  опосредстват релаксацията в групата чрез снижаване 
на вътрешногруповото напрежение и стимулират позитивната емоционалност, 
насочена към саморазвитие и изграждане на добри отношения с околните. 


Описаните тук активизиращи игри1 биха могли да улеснят учителя в 
търсенето на конкретни варианти за развитие на уменията на малките 
ученици да си взаимодействат като спазват определени правила и 
съпреживяват постигнатата взаимност.  


 
„Аз съм и аз харесвам” 
 Групата стои в кръг с лице един към друг.  
 Участниците в групата се изреждат като всеки се представя с малкото 
си име и казва нещо, което харесва, или нещо, което иска другите да 
знаят за него.  


                                                 
1 В представянето на активизиращите игри сме използвали идеи от The Simulation and Gaming, 
Yearbook 1993.; Interactive Learning. Edited by Fred Persival, Sheila Lodge and Danny Saunders. 
SAGSET, 1993; Dearling A. and H. Armstrong, The youth games book. Russell House Publishing 
Ltd,1994. 
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Важно: Водещият (учителят) не трябва да настоява за разкриване на 
лични тайни.  
 
„Кажи и хвърли” 
 Групата седи в кръг с лице един към друг.  
 Всички се изреждат като казват първото си име.  
 Член от групата взема някакъв лесно преносим предмет (мека 
играчка, топка), хвърля го към някого от групата, извиквайки го по 
име.  


 Този, който е поел предмета, благодари с името на този, който му го е 
хвърлил. Избира друг играч и действието се повтаря. 


Важно: Водещият следи правилно да се казват имената и да няма 
объркване и забравяне, така че всеки да научи името на другия. 
 
„Предаване на импулс в кръга” 
 Участниците са разположени в кръг (прави или седнали) и се държат 
за ръце. 


 Водещият стисва еднократно ръката на човека отдясно, който пък 
предава стискането (импулса) на следващия, и така по целия кръг, 
докато импулсът се върне отново при водещия. 


 Това действие се продължава, като целта е да се извършва за по-
кратко време.  


 Играта се усложнява, като се сменя посоката на “импулса”. Смяната 
се извършва, когато някой от участниците (без предварителна 
уговорка) стисне два пъти ръката на този, който му е предал импулса, 
за да го върне в обратна посока. 


 
„Предаване на маски” 
 Групата стои или седи в кръг, участниците са обърнати с лице един 
към друг и на разстояние две стъпала.  


 Един от участниците прави гримаса, на която съседът му в кръга 
трябва да подражава. 


 Когато новият участник „получи” гримасата, първият може да се 
отпусне. 


 Вторият участник „предава” нова гримаса на следващия в кръга и т.н. 
Варианти: „Предаването” на гримасата може да се извърши с посочване 
на човека, който да я „поеме”. Така „предаването” няма да върви по 
кръга, а многопосочно. По същия начин могат да се предават пози, 
жестове и звукове. 


 
„Рап - ритъм с имена” 
 Участниците са разположени в кръг (прави или седнали) с лица един 
към друг. 
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 Един след друг по кръга всеки казва малкото си име. 
 След това водещият установява четиритактов ритъм: два пъти 
пляскане с ръце, щракане с лява ръка и щракане с дясна ръка (пляс - 
пляс - щрак - щрак). Цялата група поема този ритъм. 


 Когато се получи синхрон в групата, водещият включва следващото 
условие в играта. Ритъмът се запазва, но при щракване с лявата ръка 
той съобщава своето име, а при щракане с дясна ръка извиква по име 
ученика, който стои от дясната му страна. 


 Посоченият трябва да направи същото - при щракване с лява ръка да 
си каже името, а когато щракне с дясна ръка, да съобщи името на 
съученика си, който е от дясната му страна. Така действието се 
предава последователно по кръга, като четиритактовият ритъм се 
запазва. 


 След като премине по целия кръг, това действие може да се предава 
напосоки между ученици, които не стоят един до друг. Темпото се 
усилва постепенно. 


Забележка: Ако цялата група не може да щрака с пръсти, променете 
правилата. Например: потупване на ляво или дясно коляно или потупване 
на ляво или дясно рамо. 


 
 „Ритъм I” 


 Групата стои (седи) в кръг. 
 Водещият започва да пляска с ръце в ритъм, избран от него. 
 Другите се присъединяват към него със същия ритъм, докато започнат 
всички да пляскат. 


 След като всички са започнали да пляскат в ритъм, водещият извиква 
по име някой ученик от групата, който сменя такта. Останалите 
трябва да го последват. 


 Играта продължава, докато се изредят всички участници в групата за 
смяна на ритъма.  


 
 „Ритъм II” 


 Групата стои (седи) в кръг. 
 Един започва да пляска в ритъм. 
 Участникът до него повтаря ритъма и прибавя ритъм и от себе си. 
 Следващият участник повтаря ритъма на този преди него и добавя 
още нещо ново и така действието продължава по веригата. В 
ритмичното изпълнение е желателно да се включат и други действия: 
тропане с крака, щракане  с пръсти, потупване по части на тялото - 
бедра, рамене и т.н. 


Забележка: Ако ритъмът е много сложен за учениците, тогава 
повтарянето на предходния ритъм може да се сведе само до неговата 
последна част (тази, която е прибавена от последния участник). 
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 „Ритъм III” 


 Групата стои (седи) в кръг. 
 Всеки от групата измисля дума или фраза с различен брой срички. 
 Всеки по кръга трябва да каже своята дума и да пляска в ритъм. 
 Това действие се повтаря, но този път всеки, който се включва в 
играта, продължава да казва думата/фразата и да пляска с ръце, 
докато накрая всички едновременно говорят и пляскат. 


 Действието се повтаря, но без думите. 
 


„Плодова салата” 
 Всички членове на групата, с изключение на един, сядат на столове, 
разположени в кръг, с лице един към друг. Този, който е прав, застава 
в средата на кръга. 


 Водещият назовава всеки участник в кръга съответно като „ябълка” 
или „круша” (или с имената на други два вида плодове). 


 Този, който е в средата на кръга, има за задача да избира само един 
вид плод и да го назовава (например „ябълка”), след което по подаден 
от него знак (например пляскане с ръце) „ябълките” трябва да станат 
и да си разменят местата. Когато участникът в средата каже „плодова 
салата”, всички „ябълки” и „круши” си разменят местата. Целта е 
този, който е прав в средата на кръга, да си намери място, докато 
другите си разменят местата.  


 Този, който остане без място, застава в средата на кръга и продължава 
играта. Не е позволено играчите да си разменят местата по съседство. 


Забележка: В следващи разигравания водещият може да включва повече 
видове плодове. 
 
„Зоопарк” 
 Всички членове на групата, с изключение на един, сядат на столове, 
разположени в кръг, с лице един към друг. Този, който е прав, застава 
в средата на кръга. 


 Водещият избира няколко вида животни и посочва кой участник 
какво животно да играе. 


 Този, който е в средата, трябва да разменя местата на участниците в 
групата, като назовава един вид животни (например „слонове”), след 
което по подаден от него знак (например пляскане с ръце) играчите – 
„слонове” си разменят местата. Когато участникът в средата каже 
„зоопарк”, всички животни си разменят местата. Целта е той да си 
намери място, докато другите си разменят местата. Участникът, 
останал без място, застава в средата и продължава играта. 


 Играта може да се усложни и да стане по-интересна, ако участникът, 
който стои в средата на кръга, подава указание какви са животните, 
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които си разменят местата (например: „кресливи маймуни”, „гладни 
лъвове”, „подгонени от пожар носорози” и др.). Тогава играчите, 
които си разменят местата, трябва да се придвижват със звукови 
ефекти и движения, които според тях съответстват на групата 
животни.  


 
„Всички, които ...” 
 Цялата група, с изключение на един, сяда на столове в кръг - с лице 
към кръга. 


 Този, който е без стол, влиза в кръга. Той има за задача да си намери 
място за сядане, докато участниците в кръга си разменят местата. 


 Размяната на седящите става по общ за някои от участниците външен 
признак (например цвят на очите, вид на обувките, дължина на косата 
и др.). Този признак се избира от стоящия в центъра на кръга 
участник. Той също трябва да го притежава, за да има право да се 
състезава с тези, които ще си разменят местата. 


 Размяната на местата става, когато участникът, който е прав в центъра 
на кръга, избере и съобщи общия признак (например „Всички, които 
са облечени в синьо, да си разменят местата!”) и веднага след това 
плесне с ръце. 


 При подадения сигнал всички, които притежават посочения признак, 
стават бързо и си разменят местата. Нямат право да си разменят 
местата участници, които седят в съседство. 


 Този, който е бил в средата, се стреми да седне на мястото на някой от 
кръга, а този, който остане без място, застава в центъра. 


 
„В стопанския двор” 
 Участниците се подреждат в кръг. Водещият минава и пошушва на 
всекиго по едно от следните животни: крава, коза, овца, като следи да 
има равномерно представителство на видовете животни сред 
учениците. Никой друг, освен водещият, не трябва да знае на кого 
какво животно се е паднало. 


 След това участниците се разпръсват из цялата стая и се слага 
превръзка на очите им (играта става още по-интересна, ако се играе 
на открито) . 


 По подаден звуков сигнал от водещия всеки участник започва да 
издава звука, характерен за неговото животно (кравата – „му-у-у”; 
козата – „ме-е-е”; овцата – „бе-е-е”) и тръгва да търси други животни 
като неговото, като се ориентира единствено по звуците, издавани от 
неговите съученици. 


 Тези, които се намерят се хващат за ръце и заедно тръгват да търсят 
останалите. 


 Целта на играта е отделните видове животни да се съберат в групи. 
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 Играта печели тази група, която първа успее да се събере.  
Забележка: Водещият трябва да си определи помощници, с които да 
пази от наранявания учениците, докато вървят със завързани очи. 


 
„Непослушни ръце” 
 Участниците коленичат рамо до рамо в кръг - с лица един към друг и 
с поставени на пода пред тях длани, които също образуват кръг, и са 
плътно една до друга. 


 Следва пренареждане на кръга от ръце, при което ръцете на 
участниците, които са съседи, се кръстосват. Дясната ръка на всеки 
заема предишното място на лявата ръка на съседа му отдясно, а 
лявата ръка заема мястото на дясната ръка на съседа му отляво. Така, 
след пренареждането, непосредствено пред всеки участник се 
намират две други ръце, а не неговите собствени. 


 Играта започва, когато един от участниците, посочен от водещия, 
удари с длан по пода. Това движение трябва да се предаде бързо от 
ръка на ръка по кръга вляво или вдясно, без да се нарушава редът на 
ръцете.  


 Този, който пропусне реда си, или чукне по пода преди някой друг, 
поставя зад гърба си ръката, с която е сгрешил. Ако „изгори” и с 
другата ръка, също я поставя зад гърба си, но не напуска кръга, а 
остава при другите до приключване на играта.  


 Победител е този, чиито ръце (ръка) останат единствени на пода. 
 Играта става още по-интересна, ако се въведе условие за смяна на 
посоката на изреждане на удрящите по пода ръце. Когато някой от 
участниците удари два пъти по пода, следва връщане на движението 
по кръга в обратен ред. Това условие изисква още по-голяма 
концентрация на участниците в играта. 


Вариант: Тази игра може да се играе не само ако участниците са 
коленичили на пода, но и ако са седнали на столове плътно един до друг, 
а ръцете им са поставени върху коленете на съседите.  
 
„Игра на котка и мишка”  
 Участниците, с изключение на двама от тях, се разполагат шахматно 
като всички са обърнати с лице в една посока. Всеки е протегнал 
ръце, така че да докосва други двама пред него (всяка ръка лежи 
върху ляво или дясно рамо на стоящия отпред). Пространствата 
между хората, под ръцете, са своеобразни улици. 


 Двамата, които са останали, играят съответно „котка” и „мишка”. 
„Котката” преследва „мишката” навсякъде по улиците.  


 Когато водещият каже „ляво” или „дясно”, улиците се обръщат на 90° 
и променят траекторията си. 
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 Когато „котката” хване „мишката”, местата се разменят, като други 
двама стават „котка” и „мишка”. 


 
„Намери своята група!” 
 Водещият прикрепва с тиксо върху гърбовете на участниците по една 
от следните геометрични фигури: кръг, квадрат, правоъгълник.  


 Участниците трябва да са застанали в кръг и никой да не знае каква 
фигура е залепена на гърба му, както и да не вижда фигурите, които 
се залепват върху гърбовете на другите. 


 След като фигурите са залепени, участниците получават инструкция 
да си затворят очите (или им се превързват очите) и само с опипване 
по гърбовете трябва да се групират според геометричните фигури, 
които са им раздадени. 


 Играта печели онази група от геометрични фигури, която се събере 
най-бързо. 


Забележка: Водещият трябва да си определи помощници, с които да 
пази от наранявания участниците, докато вървят със завързани очи. 
 
„Спасителен пояс” 
 Участниците оформят тесен кръг (спасителен пояс), а един остава 
извън него. Ако групата е голяма, желателно е да се образуват два или 
повече кръга. 


 С помощта на тебешир водещият описва около участниците кръг, 
извън който те нямат право да пристъпват. 


 По подаден знак участник извън кръга, трябва да се опита да влезе 
вътре, а останалите се опитват да го спрат, без да пристъпват 
нарисувания пръстен. 


 Играта свършва, когато участникът отвън влезе в кръга или член от 
групата стъпи извън пръстена. 


 По-нататък играта продължава с нов човек извън кръга. 
Вариант: Същата игра може да се проведе с човек вътре в кръга, който 
се опитва да излезе. 
 
„Кръг на доверието” 
Тази игра трябва да се играе от седем или осем участници. 
 Групата е разположена рамо до рамо в кръг, участниците й са 
обърнати с лице един към друг. 


 Единият крак на всеки е изнесен назад за по-голяма стабилност. 
Ръцете на всички са вдигнати напред на равнището на раменете. 


 Един от групата влиза в средата на кръга. Той е стъпил здраво на 
пода. Накланя се на една страна и останалите трябва да го подпрат с 
ръце. 
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 Човекът по средата не се движи, а се оставя да го придвижват хората 
от кръга. Ако желае, може да си затвори очите. 


 
„Общи столове” 
 Необходими са две редици от столове, разположени с гръб една 
спрямо друга. Броят на столовете трябва да е с един по-малко от 
участниците в играта.  


 Групата се разхожда или играе около столовете под ритъма на музика. 
 Когато музиката спре, всеки трябва да седне на стола, който е най-
близо до него. 


 Участник, който не успее да седне на стол, отпада. 
 С всеки отпаднал участник се отстранява и един от столовете. 
Забележка: Водещият предварително инструктира участниците да 
играят коректно и да се пазят взаимно от наранявания, а по време на 
играта заедно със свои помощници, определени от отпадналите 
участници, следи за спазването на правилата и за безопасността на 
играещите.  
 
 
(2) „Игри и правила”  


Стъпка І 
За осъществяването на тази дейност е необходимо класът да се раздели 


на малки групи – по 5-6 ученика в група. Задачата е всяка група да избере една 
от любимите игри на децата, които са включени в нея, и да я предложи за 
изиграване от всички. Предоставя се време за обсъждане на идеите в групите. 


Представянето на игрите се извършва от говорители на групите. 
Учителят обръща внимание върху това, че най-важното при обясняването на 
една игра е да станат ясни правилата.  


Тъй като се очаква децата да предложат сходни игри, с едни и същи 
имена, но с различни правила, или с различни имена, но със сходни правила, е 
необходимо учителят предварително да предупреди, че във всяка група 
учениците трябва да постигнат съгласие помежду си за името и правилата на 
играта, която искат да изиграят с другите. А учениците от другите групи, на 
свой ред, трябва да играят само според правилата, които са им предложени.  


Стъпка ІІ 
Класът се разделя на групи и се поставя задача за определено време всяка 


група да измисли нова игра, подходяща да се играе на някакъв детски празник – 
рожден ден, ден на детето, спортен празник, празник на училището и т.н. 
Учителят уточнява, че игрите трябва да са с ясни правила и да бъдат безопасни 
за играчите, както и за тези, които ги наблюдават.  
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След представянето на игрите, учениците ги оценяват според 
предварително поставени критерии: интересно, приятно (забавно), безопасно, 
лесно за изпълнение, може да се играе от всички, не накърнява достойнството 
на участниците в нея, не е свързана с насилие, не пречи на околните и т.н.  


Анализът на игрите, измислени от децата, завършва с обобщение за 
необходимостта от спазването на правила. Подходящо е обсъждането да се 
проведе с помощта на следните въпроси: 


1. Защо игрите за приятно прекарване на свободното време трябва да 
имат правила? 


2. Какво ще стане, ако игрите нямат правила? 
3. Какво искат да кажат хората с израза “играчка-плачка”? 


 Какво още могат да направят децата: 
 Да научат какви игри са играли родителите им, когато са били деца, 
да ги опишат и представят в клас.  


 Вместо игри групите могат да предлагат една на друга изпълнение на 
други дейности  - изиграване на танц, изпълнение на песен, 
драматизиране на сюжет и др. 


 
 
(3) „Групово съчиняване на история” 


Учителят предлага на учениците заедно да съчинят някаква история, така 
че всеки да има принос към нейното измисляне. 


Учениците застават в кръг с лица един към друг. Първият ученик (избран 
от водещия или по желание) трябва да измисли едно изречение (каквото и да е 
то), а след това, подред, всеки от останалите да добави по едно свое изречение, 
което да е свързано с предходното. Последният участник трябва да предложи 
изречение, с което да завърши историята. 


Историята може да се разказва и с прехвърляне на топка. Тогава 
участниците в играта се изреждат не според реда, който заемат в кръга, а според 
това кой получава топката. Водещият следи всеки участник да получи топката и 
да не се подава повече от един път към един и същи човек. 


Добре е водещият да записва историята, а след приключването на играта 
да я прочита на учениците, за да могат те да преценят дали са се справили със 
задачата. 
 
 (4) „Остров на съгласието” 


 Учителят разделя класа на няколко групи от по 7-8 човека и поставя 
задача всяка една от тях да направи списък на приятна и неприятна работа 
(професии).   


След като задачата бъде изпълнена учителят предлага всяка група да си 
представи, че е попаднала на самотен остров и трябва да организира своя живот 
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така, че да оцелее. За това е необходимо обитателите на острова да разпределят 
работата си, според изработения от тях списък. За да отговорят на поставеното 
условие, групите могат да допълнят списъците с още дейности и професии. 


Целта на задачата е всяка група да разпредели работата (професиите) 
между своите членове, така че всички да бъдат доволни и убедени, че с 
работата си допринасят за оцеляването и съгласието на острова.  
 След като и тази задача бъде изпълнена, групите представят резултатите 
от своята работа и се провежда обсъждане с помощта на следните въпроси: 


 Постигнато ли е съгласие между членовете на отделните групи при 
разпределянето на задълженията? 


 По какъв начин групите са се справили, или не са се справили със 
задачата? 


 Може ли една професия (работа) да бъде приятна за едни, а неприятна 
за други? 


 Може ли една неприятна професия (работа) да стане приятна? А 
обратното? 


 Биха ли се опитали групите отново да разпределят някакви задачи 
между своите членове? Има ли дейности, които могат да извършват 
заедно и как биха разпределили своите задължения? 
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Образователни модели за развитие на личностни и социални 
умения на децата в начална училищна възраст 
 


 
 


 
 
 
 
 


ІІІ. 


 
 


Част 2: „ДА ХАРЕСВАМЕ СЕБЕ СИ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
 


Цели:  


 Ориентиране на учениците към самопознание и позитивно 
самовъзприемане. 


 Развитие на умения за самопредставяне чрез ценностното значение 
на собственото име. 


 Развитие на чувствителност към различията и подобията между 
хората и осмислянето им от гледна точка на универсалните 
човешки ценности. 


 Ориентиране на учениците към взаимно оказване на подкрепа за 
позитивно самовъзприемане и утвърждаване на личностна 
увереност. 


 
 
 
 
 


(1) „Какво означава моето име?” 


Стъпка I 
Учителят предлага на учениците всеки да запише името си в горната част 


на лист от блок за рисуване. След това им казва, че за всеки е приготвил 
изненада. Тя е скрита в пощенските пликове, които предстои да им раздаде. Във 
всеки плик има листче, адресирано лично до всеки ученик от класа. В него 
получателят ще прочете нещо за себе си, което до този момент може би е било 
тайна за него. Тази тайна е свързана със значението на неговото име. 


След като учителят раздаде предварително подготвените от него 
пликове, в които върху малки листчета е записал срещу името на съответния 
ученик неговото значение (например, „Ирина - мир, покой”; „Мурат - 
желание”), предлага на децата следното: „Всеки да се опита да се нарисува на 
листа пред него, така че да личи какво е значението на името му.”  


След като завършат рисунките си, учениците могат да направят 
художествена изложба. За целта е необходимо всеки сам да избере най-
подходящото място в класната стая за своя автопортрет и да го постави върху 
него. Децата могат да използват цялото пространство на класната стая (стени, 
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прозорци, врата, под, осветителни тела, катедра, дъска, чинове и др.), за да 
организират своята изложба и да подредят рисунките си. От една страна, това 
ще им даде възможност да се забавляват, а от друга - ще им позволи да 
възпроизведат свои позитивни или негативни нагласи за самовъзприемане. По 
този начин изборът на място за един автопортрет може да даде информация на 
учителя за това какво е самочувствието на детето и как то оценява позицията си 
спрямо другите деца в класа. 


Стъпка II 
След като „художествената изложба” бъде готова, учителят насърчава 


участниците да коментират своите произведения и да се самооценяват 
позитивно. Задава допълнителни въпроси, за да подпомогне обясненията на 
авторите, поощрява децата да си задават въпроси и да тълкуват рисунките на 
своите съученици. Със своите одобрителни коментари и подходящ тон 
учителят утвърждава позитивен стил на взаимно оценяване. 


Разглеждането на „изложбата” завършва с препоръка на учителя към 
учениците да покажат у дома това, което са направили в клас, и да продължат 
работата по темата вкъщи заедно със своите родители. 


Какво може да се случи?  
Възможно е някои ученици да отправят неуместни забележки относно 


качеството на изпълнение на рисунките. В този случай учителят би трябвало да 
позитивира автора, получил „отрицателната рецензия”. Например на изразеното 
мнение: „Антон си е нарисувал ръцете като клечки, дълги до земята”, може да 
се отговори по следния начин: „Антон е искал да ни покаже, че преди всичко е 
открит и весел, защото е използвал много цветове в своя автопортрет. За него е 
било по-важно да изобрази преживяванията си и затова е съсредоточил 
вниманието си към главата, а не към други части от тялото.” 


Стъпка III 
В ситуация на емоционално оживление (предизвикана от случилото се) 


учителят провежда обсъждане, чрез което подпомага учениците да рефлектират 
върху това, което са научили за своите имена и за себе си. 


Примерни въпроси към учениците: 
 Харесвате ли своите имена? 
 Научихте ли нещо ново за своите имена? Изненадани ли сте от 
разкритите значения на своите имена?  


 Всяко име ли има свое скрито значение (своя тайна)?  
 Има ли причина всеки да има точно това име, което има? 
 Защо хората понякога не знаят значенията на своите имена? И защо 
понякога не знаят значенията на чуждите имена?  


 Кой е първият човек, на когото ще кажете какво означава името ви? 
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Още въпроси за обсъждане и обобщение: 
 Защо хората държат много на имената си?  
 Защо вместо имена не носим числа за обозначаване на самоличността 
си? 


 Какво „помнят” имената?  
 Ако човек се променя, името му „помни” ли какъв е бил? 
 Можем ли да харесаме някого заради това, че ни харесва неговото 
име?  


 А можем ли да не харесаме някого заради това, че не ни харесва 
неговото име? 


 Могат ли имената на хората да се купуват и продават? 
 Ако имахте други имена, щяхте ли да бъдете други хора?  
 Ако някой не вярва как се казваме, как може да му докажем това? 


 
 
(2) „Магазин за вълшебни неща”  


Стъпка I 
Върху постер на стената са прикрепени листчета с рисунки на неща, 


които означават имената на учениците в класа. Учителят трябва много 
внимателно да е проучил имената на всички ученици, използвайки за това 
подходяща информация.  


Учителят може да обясни условието на задачата по следния начин: 
„Представете си, че това е щанд на магазин за вълшебни неща. Всеки от вас 
трябва да купи по едно нещо, като ми заплати с някое свое добро качество.” 


След като всяко дете е направило своя избор, учителят обяснява, че 
нещата, които са „купили”, представляват значенията на имената на учениците 
в класа. Всяко дете научава чие име е избрало. Така това, което са получили, 
хем е същото, хем вече се е променило. 


Въпроси за обсъждане: 
 Ако подариш свое добро качество, без него ли оставаш? 
 Какво значи за подариш „добро”?  
 Може ли подаръкът да не бъде вещ, а нещо друго? Какво например? 


Стъпка II 
Върху лист хартия или на малък постер всеки ученик изрежда с думи 


характеристиките на това, което означава неговото име, и прочита на глас 
думите, които е написал. След това трябва да реши кои от тях може да подари 
на този свой съученик, чието име е значението на „закупената вещ” от магазина 
за вълшебни неща.  
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Всяко дете може да занесе вкъщи своя лист със списъка от 
характеристики, свързани със значението на неговото име, да го покаже на 
своите родители и да им го подари, като ги помоли и те да направят същото. 


 
(3) „Какво виждам в моето огледало ...?”  


Стъпка I 
Учителят предлага на децата да отговорят на въпроса: „Ако моето име е 


огледалото, в което се оглеждам, какво намирам там?” Децата могат да 
отговорят на въпроса по начин, избран от тях: с думи, рисунка, мимики, 
жестове, песен или танц. Всяко дете може самостоятелно да избере свой начин 
на самопредставяне и да го изпълни пред всички. През това време учителят 
насърчава децата да правят позитивни самоописания и, след като се убеди, че се 
справят добре, им предлага да преминат към следваща задача. 


Стъпка II 
Предлага се на учениците отново самостоятелно да напишат, например 5 


най-важни думи, с които биха дописали изречението „Аз съм ...” След това, 
готовите отговори се представят на всички. Отговорите на децата могат да се 
сравняват и, според сходността на самоописанията, да се обособят групи, на 
които да се постави задача групово да завършат изречението „Ние сме ...”. 
Следва представяне на отговорите на групите и обсъждане, което може да 
включи следните въпроси: 


 По какво си приличаме и по какво се различаваме помежду си? 
 Какво най-много харесваме в себе си и какво най-много харесваме в 
другите?  


 На кои мои положителни страни ще разчитам, когато стана по-голям? 
 Какво означава да харесваме себе си. Кога човек не харесва себе си? 
Как да помогнем на някого, когото не харесва себе си? 


 
(4) „По какво си приличаме и по какво се различаваме” 


За провеждането на тази дейност децата се групират по двойки, а 
учителят им поставя задача да открият по три прилики и три разлики помежду 
си. За примери могат да се дадат външни белези (цвят на косата, на очите, 
лицето) и психически характеристики (интереси, умения, качества). При работа 
с по-малки ученици е удачно тази процедура да се проведе фронтално. 


След това се дава възможност учениците да споделят подобията и 
различията, които са открили. Отговорите се записват на два различни постера, 
озаглавени съответно „Прилики” и „Различия”. Добре е заглавията на постерите 
да се изпишат върху подвижни етикети.  


След като учителят запише всички предложения върху постерите, той 
може да свали етикетите и да попита учениците дали биха могли да познаят 
къде са изписани различията и къде – приликите, ако няма заглавия върху 


 42







постерите. За да онагледи още по-добре въпроса си, той може да размени 
местата на етикетите. С това действие се очаква учениците да бъдат 
провокирани към размисъл за приликите и различията - че се отнасят до едни и 
същи неща; че това, по което си приличаш с един, може да бъде различието ти 
спрямо друг. За да стане тази идея още по-ясна, се предлага следното 
упражнение:  


Учениците се подреждат в кръг и всеки по реда си трябва да довърши 
изречението:  
 
 „Аз приличам на ..................................... по .....................................................  
                                            (ученик от класа) 


и по същото се различавам от ............................................................................ .” 
    (ученик от класа) 


 Накрая, може да се направи обобщение с помощта на следните въпроси: 
 Посочете по какво си приличате всички в класа? 
 Посочете по какво си приличат всички хора? 


 Акцентът при обобщението трябва да бъде поставен върху извода, че 
всички хора си приличат по своите потребности (нужди) - любов, храна, 
сигурност, здраве, и др.  


 
(5) „Познай кой е толкова добър!” 


Един от учениците излиза извън класната стая, докато останалите трябва 
да изработят словесен портрет на свой съученик, който е в класната стая. 
Необходимо е на постер (или на дъската) да се посочат качества, интереси и 
дейности, с които най-добре може да бъде представен описвания ученик. 
Постерът може да съдържа не само текст, но и да бъде илюстриран с рисунки.  


След като завърши работата на групата, ученикът, който е бил извън 
стаята се връща и трябва да познае кой от неговите съученици е описан.  


Необходимо е докато групата работи учителят да насърчава учениците в 
правенето на положителни характеристики на техния съученик. Може 
предварително да се въведе условието отрицателни характеристики да не се 
дават. 


За да бъде работата по-ефективна, класът може да се раздели на няколко 
групи. Едната от групите може да бъде съставена от „излезлите ученици”, на 
които им предстои да отгатват на кого са съставените портрети. Групата на тези 
ученици също трябва да подготви портрет на свой съученик, който е някой от 
работещите в другите групи. По този начин на повече ученици ще бъдат 
съставени портрети, а отгатващите няма да скучаят, изчаквайки работата на 
останалите да приключи.  
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Желателно е тази дейност да се предложи в няколко часа, така че всички 
ученици да имат шанс да получат своите положителни портрети. В това, 
разбира се, е целият смисъл на тази дейност – всеки ученик от класа да получи 
одобрението на околните и да бъде подкрепен неговият положителен образ за 
себе си. 


Описаната дейност може удачно да се използва от учителя като 
въведение към провеждането на обсъждане за начините, по които хората могат 
да научават повече един от друг. 


 
(6) „Най-доброто интервю!” 


Учителят може първо да обясни, че най-доброто интервю (в случая) е 
това, което представя интервюирания по най-добър начин. След това разделя 
класа на двойки (чрез някоя от описаните техники в глава І) и поставя задача 
всеки да вземе интервю от своя партньор. За целта на дъската (или на постер) 
могат да бъдат изписани няколко примерни въпроса за провеждане на 
интервюто. Отговорите трябва да се записват от съответния интервюиращ, а 
след приключването на тази част от дейността, да бъдат прочетени пред целия 
клас. Накрая може да се направи обобщение на тема „Кой какво ново е научил 
за някой свой съученик?”. 


 
(7) „Чудновати и добри герои” 


Стъпка І 
Учителят приканва учениците да си припомнят чудновати литературни 


герои, които макар на пръв поглед да са смешни и дори грозновати, са добри и 
чаровни. Например, Пипи Дългото чорапче, Карлсон и Дребосъчето, Мечо Пух 
и неговите приятели, Чибурашка, Малкият Мук, Пинокио и много други. 
Децата сами могат да дадат примери с други странни герои, станали известни 
от киното и телевизията.  


При необходимост, той може да им помогне като прочете текстове с 
описания на подобни герои. 


Стъпка ІІ 
Учителят предлага всеки ученик да се оприличи на някой от тези странни 


герои, а останалите да изберат подходящи комплименти за него и да му ги 
направят. Добре е, ако учителят успее да насочи вниманието на децата към тези 
техни съученици, които не са сред най-популярните в класа и изпитват дефицит 
от внимание и признателност.  


След това учителят поставя задача децата по групи, или индивидуално, 
да измислят свой чудноват герой, който да бъде интересен, добър, странен, 
смешен, весел, тъжен (може да се продължи списъка от епитети). При 
представянето на измислените герои децата трябва да разкрият техните 
положителни качества. 
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С участието на всички ученици може да се съчини обща история с 
измислените герои. 


Може също да се предложи всяко дете да си представи, че е някакъв 
чудноват герой и да направи свой автопортрет (с рисунка или думи) така, че да 
разкрие доброто в себе. 


 
(8) „Направи комплимент!” 


 Преди да се постави началото на тази дейност учителят обяснява, че 
комплиментите са оценки за другия, които се основат на негови положителни 
качества. Подходящото отправяне и получаване на комплименти е умение, 
което издава дали човек се чувства уверен в себе си и дали той наистина се 
харесва. 
 На участниците се раздават маркери и листи. Всеки записва името си в 
горната част на своя лист. След това учителят приканва учениците да оставят 
листите върху чиновете (масите) и да станат от местата си. Съобщава им, че 
предстои много приятно занимание - да си направят един на друг комплименти 
и обяснява по какъв начин ще става това. Всеки от тях трябва да помисли и да 
реши какъв комплимент ще направи на всеки свой съученик, след което да го 
запише в листа с неговото име. Предварителното условие е комплиментите да 
се отправят анонимно и накрая всички да имат на листите си по толкова 
комплименти, колкото участници има в групата, т. е. необходимо е всеки да 
адресира положително послание към всеки един в групата.  
 В началото учителят предлага всеки ученик да застане до избран от него 
чин и да запише на листа върху него първия си комплимент. След това, в 
зависимост от темпото, с което работят, учениците започват да си разменят 
местата. Така се постига оперативност и се избягва струпването на няколко 
ученика върху един лист. Учениците, които по-бързо преминат през всички 
листи се изтеглят встрани, за да не пречат на останалите. Учителят също взема 
участие в упражнението и записва на всеки ученик комплимент. 
 Възможен е и друг вариант на провеждане: листите за попълване с 
комплименти да са прикрепени на гърбовете на тези, за които се отнасят. Всеки 
ученик трябва да отправи своите комплименти, записвайки ги на съответния 
лист върху гърба на получателя им. 


Когато приключат, учениците се връщат на чиновете си и учителят им 
дава време да разчетат комплиментите, които са получили.  
 След това всеки трябва да прочете пред другите комплиментите си, като 
ги включи в изречения, започващи с фразата „Аз съм ...” (Например, ако е 
изписан комплиментът „красив”, ученикът ще прочете на глас: „Аз съм 
красив!”) Когато чете, ученикът става прав. За да има ефект от упражнението, 
учителят трябва да следи за точното изпълнение на горното правило. Добре е 
всеки ученик да се пребори с  първоначалното напрежение и притесненията си, 
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а учителят да стане инициатор на аплодисменти след представянето на 
участниците.  
 Когато се изпълнява това упражнение, обикновено на учениците се 
задават въпроси, дали са изпитвали затруднения при отправянето на 
комплименти един към друг, и дали са се почувствали неудобно при 
получаването на комплименти. Така те могат да изследват причините за своето 
неудобство. Важно е анализът на случилото се да даде още аргументи на децата 
в полза на тяхната увереност и позитивно самовъзприемане.  
 


 46







Образователни модели за развитие на личностни и социални 
умения на децата в начална училищна възраст 
 


 
Част 3: „ДА БЪДЕМ С ХОРАТА, КОИТО ОБИЧАМЕ” 


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
 
 


Цели:  


 Ориентиране на учениците към анализиране на ролите и правилата, 
които регламентират отношенията им с най-близкото обкръжение 
(семейство, роднини, приятели и др.). 


 Развитие на представите на учениците за функционирането на 
правилата на поведение в сферата на техните ежедневни 
взаимоотношения. 


 Развиване на уменията за идентифициране на важни за семейството 
правила и отговорности за съвместен живот. 


 Идентифициране на качествата на приятелството и развитие на 
умения за общуване и съхраняване на приятелството. 


 
 
 
ІІІ. 


 
 
 
(1) „Най-важните за мен хора” 


Учениците получават задача всеки, самостоятелно, на един лист да 
нарисува най-важните за него хора (като синоними могат да се използват 
понятията „значими”, „любими”, „най-близки хора” и др.). След това всяко дете  
представя своята рисунка като за всеки нарисуван от него човек, посочва какво 
би правил съвместно с него.  


Учителят записва на постер (дъската) посочените от децата най-важни за 
тях хора (родители, роднини, приятели). Накрая, ако е необходимо, дописва 
списъка  и предлага на децата да определят: 


 с кои от тях биха споделили свои тайни, страхове, мечти и проблеми;  
 от кои биха поискали помощ (да дадат примери); 
 на кои от тях биха помогнали за нещо (да дадат примери). 


Учителят отразява дадените отговори на постера и помага на децата да 
достигнат до извода, че най-важните за нас хора са тези: 


 с които бихме споделили свои тайни, мечти и проблеми;  
 от които на първо място бихме потърсили помощ; 
 на които първи бихме помогнали. 
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(2) „Кълбо на родовите връзки”  


 Стъпка І 
 Непосредствено преди началото на играта, учителят изисква от 
учениците да отговорят на въпроса „Кои хора наричаме роднини?”.  
 След това предлага на учениците да се подредят в кръг и подава на един 
от тях кълбо прежда. Условието на играта е следното: всеки трябва да 
размотава кълбото, докато изброява имената на свои роднини, които познава. 
Когато участникът завърши изреждането на имената, спира с размотаването и 
хваща нишката, докъдето е стигнал. На това място учителят завързва друг, 
разноцветен конец. (Всеки път, по-нататък, учителят трябва да отбелязва 
местата, до които са стигнали учениците с различен по цвят и еднакъв по 
дължина конец.) Ученикът подава кълбото на съседа си, като продължава да 
държи нишката, докъдето е стигнал и където е завързан другият конец, който 
виси свободно. По този начин се изреждат всички - нишката, придържана от 
участниците, постепенно описва кръг. 
 Учителят може да обясни на децата, че така, както те в момента са 
свързани с една обща нишка и образуват кръг, хората, които живеят в България 
са обединени в множество родове. „Род” е група от хора с общ прародител. 
Всеки род се различава по нещо от останалите и различните цветове на 
конците, навързани на общата нишка, нагледно представят различията между 
родовете. А общата нишка между тях показва, че живеят заедно - рамо до рамо, 
на една територия и са части от едно цяло, наречено народ. 
 Накрая, размотаната от целия клас нишка се съединява и децата 
очертават с нея върху пода на класната стая контурите на държавната граница 
на България (може да гледат от географска карта).  


 Стъпка ІІ 
 Непосредствено след проведената дейност, която актуализира 
представите на децата за роднински отношения, учителят предлага на 
учениците да разкажат какво знаят за своите роднини.  
 Ако е възможно, всички деца сядат в очертаната с помощта на нишката 
„територия” на България.  
 Учениците могат да разказват отново с помощта на кълбото. Със 
задаването на първия насочващ въпрос, учителят хваща края на нишката и 
подава кълбото на този ученик, който иска да отговори. Така се образува връзка 
между него и учителя. След като отговори, ученикът хваща нишката, докъдето 
се е размотало кълбото и го подхвърля на следващия ученик, пожелал да 
отговори на въпроса. Така постепенно се образува нещо като мрежа в кръга на 
участниците. По този начин, освен символното значение на връзките, създадени 
между участниците по време на обсъждането, кълбото има и предназначението 
да бъде своеобразен регулатор за балансирано участие на всички ученици в 
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обсъждането. Броят на нишките, които държи всеки в ръцете си, представя 
нагледно активността му по време на обсъждането. 


  
 (3) „Домът, в който се чувствам сигурен и щастлив”  


Стъпка I 
Учителят предлага на учениците с помощта на рисунка да отговорят 


самостоятелно на въпроса: „Как изглежда моят дом?”  
След като задачата бъде изпълнена, децата се подреждат в кръг с 


рисунките в ръце, така че те да се виждат от всички. Всеки участник в кръга 
трябва да обясни на останалите къде и в какъв дом живее. 


Стъпка II 
На учениците се предлага да продължат изречението: „Моят дом е 


мястото, в което аз ...” Учителят изписва на постер (или върху черната дъска) 
всички техни отговори и с помощта на учениците прави кратко обобщение на 
това какво най-често хората правят в своите домове. Накрая поставя въпроса 
пред класа: „Какъв трябва да бъде домът, за да се чувстваме в него сигурни 
(защитени) и щастливи?”. 


Ако в отговорите си на този въпрос, учениците съсредоточат вниманието 
си само върху външните характеристики на дома, отнасящи се предимно до 
къщата като жилище, с нейното външно и вътрешно оформление, учителят 
може да актуализира техния опит в осмислянето на дома като място за 
общуване и съвместен живот.  
 


(4) „Защо децата имат нужда от семейство?”  


Стъпка I 
Учителят предлага на учениците вкъщи да отговорят, чрез рисунки, на 


следните въпроси: 
 Как работим заедно в моето семейство? 
 Как почиваме заедно в моето семейство? 
След това всеки ученик, ако желае, може да представи своите картинни 


сюжети пред класа и да ги коментира. Ако изобразените ситуации и 
настроения, засягат деликатни страни от живота на семейството, желателно е, 
да не се настоява за техния коментар. 


Предполага се, че с помощта на тази процедура ще се актуализира опита 
на децата, свързан с техните преживявания от съвместния им живот с техните 
родители, което, от своя страна, ще стимулира тяхната активност при 
провеждането на предстоящата мозъчна атака.  


Стъпка II 
Децата могат да продължат да „изследват” семейството, но този път не 


чрез символното представяне на личните си преживявания, свързани с живота 
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им в него, а по-директно - чрез формулиране на причините, поради които 
децата се нуждаят от семейство. 


На учениците се предлага да отговорят чрез мозъчна атака на въпроса: 
„Защо децата имат нужда от семейство?”. Дадените отговори се изписват на 
постер (или на дъската) и накрая, заедно с учениците, се формулират няколко 
основни тези, потвърждаващи ценността на семейството за всяко дете. 
 


(5) „Правила в семейството”  


Стъпка І 
Темата за правилата на живот в семейството може да бъде въведена от 


учителя по следния начин:  
„Представете си някакъв мач между два отбора! Кой отбор предполагате, 


че по-често спазва правилата на играта: 
 Този, който играе по-добре, или този, който е по-слаб? 
 Този, който печели играта, или този, който губи играта? 
 Този, в който играчите взаимно се уважават повече, или този, в който 
играчите непрекъснато се карат помежду си?” 


След като се получат отговорите на децата, сред които е почти 
изключено да има такива, в които би се пренебрегнало спазването на правилата 
като условие за победа и като характеристика на по-добрия отбор, учителят  
продължава с условието на следващите въпроси: 


„Сега си представете, че семейството, в което живеете е един отбор! И 
както във всеки добър отбор, неговите играчи трябва да се уговорят за 
правилата, които ще спазват помежду си, за да играят успешно с другите 
отбори. А правилата - това са разрешения и забрани, които хората обещават и 
се задължават да спазват. 


Какви разрешения и забрани, според вас, трябва да договорят помежду си 
членовете на едно семейството? 


 Първо, посочете какво трябва да бъде разрешено и какво - забранено на 
родителите (възрастните) в семейството? 


 Второ, посочете какво трябва да бъде разрешено и какво - забранено на 
децата в семейството?” 


Учениците могат да отговарят последователно на двата въпроса, а 
отговорите трябва да се записват на постер или на дъската. 


След обсъждането, учителят подава инструкция всеки ученик сам за себе 
си, като се ръководи от списъка с разрешения и забрани, да избере онези от тях 
(или да посочи други), които са утвърдени като правила в неговото семейство, 
но не винаги се спазват. Нека всеки самостоятелно да попълни в своята 
тетрадка таблица с тези правила и да я покаже у дома на своите родители. 
Таблицата може да изглежда по следния начин: 
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Правилата, които моите 
родители понякога не 


спазват: 


Правилата, които аз 
понякога не спазвам: 


 
 


Желателно е това, което учениците са написали в тетрадките си да не се 
коментира в клас.  


Учителят може предварително да помоли родителите да проявят 
разбиране и да обсъдят заедно с децата възможностите да се спазват  
договорените задължения. Разговорът в семейството би могъл да завърши със 
сключването на „вътрешносемеен договор” - възможност, която предварително 
трябва да бъде подсказана на родителите. Ако родителите възприемат тази 
идея, можете да им покажете посочения образец на договор (Приложение №1). 
 


(6) „Отговорности в семейството”  


Учителят записва върху листчета, които могат да се залепват от едната 
страна, различни общополезни за семейството дейности и ги подрежда на 
дъската. Например: пазарене, миене на прозорци, гладене, пране, готвене, 
тупане на килими, организиране на семейна почивка и др.  


Учениците се разделят на три групи – „група на майките”, „група на 
бащите” и „група на децата” и получават по един постер, озаглавен според 
ролята, която ще защитават: „Майка”, „Баща” и „Деца”. Задачата е участниците 
във всяка група да изберат от листчетата с дейности на дъската онези, които, 
според тях, се отнасят до тяхната роля и да ги залепят върху съответния постер. 


Предполага се, че ученици от различните групи ще имат претенции към 
едни и същи дейности. Учителят уточнява, че ако възникне спор за някои 
дейности, той ще бъде разрешен с обсъждане от всички след приключване на 
работата в групите.  


След като разпределянето на дейностите приключи, учителят организира 
обсъждане, в което участниците от различните групи дават аргументи за своя 
избор. Добре е, учителят да помогне на учениците да проблематизират някои 
полово-ролеви стереотипи по отношение на разпределението на работата в 
семейството и да достигнат до извода, че всички дейности са в името на 
благополучието на семейството и всеки, според своите сили, би могъл да ги 
изпълнява.  
 


 51







(7) „Семеен бюджет”  


Децата в класа се разделят на „семейства” по случаен признак чрез 
жребий (например, от кутия се изтеглят бележки с различен цвят: син цвят за 
„баща”, червен за „майка”, зелен за „дете”). 


Учителят въвежда учениците в следната проблемна ситуация. 
„Представете си, че наближава Коледа и всеки от вас си мечтае какви подаръци 
иска да получи за себе си и да направи на другите членове на семейството за 
празника. Направете списък с вашите желания.” 


След като учениците изработят самостоятелно списъка със своите 
желания за подаръци, учителят раздава на всяко „семейство” по един плик с 
нарисувани банкноти: 10 бр. х 5 лв.; 5 бр. х 10 лв.; 8 бр. х 20 лв.; 4 бр. х 50 лв. 
(общо 460 лв.) и плик със сметки - разходи за:  


 телефон (40 лв.),  
 електричество (80 лв.),  
 вода (20 лв.) 
 други.  
Учителят съобщава, че в първия плик са доходите, а във втория - 


задължителните разходи на семейството за целия месец. Поставя се задача 
всяко „семейство” да обсъди какво би жертвал от подаръците за Коледа всеки 
негов член, така че семейният бюджет да стигне за целия месец и за посрещане 
на празника. 
 
 (8) „Какви са качествата на добрия приятел?” 


Стъпка І 
За да се подготви по-добре провеждането на предстоящото 


обсъждане/дискусия, учениците трябва предварително да са изработили 
рисунки (или колажи) на тема „Портрет на моите приятели”.  
 Всеки ученик, който представя рисунка (или колаж), трябва да обясни 
изображенията на своите приятели, като за всеки един от тях посочи нещо 
характерно. Ако децата са много, представянето на колажите ще отнеме повече 
време. Затова учениците трябва да бъдат ориентирани към кратки описания на 
своите приятели - само с една дума. През това време учителят изписва на 
постер (или на дъската) всяка характеристика, с която е определен приятелят. 


Стъпка ІІ 
 Вариант 1. След като учениците са представили своите рисунки (или 
колажи), се поставя началото на обсъждане: „Какви са качествата на добрия 
приятел?”.  
 Изписаният постер с характеристики на приятелите на учениците 
представлява своеобразна емпирична база, от която може да се „тръгне” при 
структурирането на обсъждането. За да се използва по-добре тази информация 
от гледна точка на поставения въпрос, учителят и учениците заедно могат да 
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проследят всичко, което е изписано върху постера. Всяка записана 
характеристика, която събужда въпроси или разногласия, се предлага за 
обсъждане и дискусия. По-важните изводи, които се правят в хода на 
обсъждането, задължително се изписват от учителя. Накрая, въз основа на тези 
изводи (относно качествата на добрия приятел), може да се направи кратко 
обобщение по темата. 


 Вариант 2. Преди провеждането на обсъждането учениците могат да се 
разделят на групи от 4-5 човека. Всяка група трябва да очертае силует на свой 
връстник върху постер. Това става, след като на пода се постави голям лист 
хартия и върху него легне по гръб някой от участниците в групата. Останалите, 
с помощта на флумастери или моливи, очертават неговото тяло върху листа. 
След това върху листа (озаглавен „Това е добрият приятел!”), в рамките на 
очертаната фигура или извън нея, групата може да рисува и пише, отговаряйки 
на въпроса: „Какви са качествата на добрия приятел?” Предполага се, че 
учениците ще свързват отделните качества на личността с определени части от 
човешкото тяло и ще търсят съответствие между външен вид и „вътрешен” 
свят. Учителят може да ги насочи към откриване на подобни връзки и да 
напомни, че при изработването на груповите отговори те могат да се ръководят 
и от предложенията си при представяне на приятелите в началото на занятието.  
 След като всяка група, посредством своите говорители, представи своя 
постер, може да се премине към провеждането и на съответното обсъждане и 
обобщение. 
 
 (9) „Как да запазим приятелството?” 


 На учениците се раздават празни листчета, на които те трябва да пишат и 
отговарят анонимно. От едната страна на листчетата трябва да се опише 
някакъв проблем между двама (или група) приятели, който може да доведе до 
прекратяване на приятелството. На гърба на листчето се записва начина, по 
който биха разрешили проблема, без да се поставя край на приятелството.  
 След това учителят разменя листчетата между участниците, така че всеки 
да получи листче от друг човек. Всеки ученик прочита случая и предложения 
отговор, след което изразява мнение и ако не е съгласен, предлага свой вариант. 
“Спорните” отговори се поставят на дискусия в класа. Изводите, които ще 
направят учениците в хода на дискусията, се записват на отделен постер (на 
дъската), а след това се оформят от учителя и учениците като правила за 
съхраняване на приятелството. 
 В края на дискусията учителят може да постави акцент върху следното: 
 (1) Доброто приятелство се съхранява тогава, когато приятелите се 
разбират помежду си. В повечето случаи това изисква усилия и “работа” от 
двете страни, защото приятелството трябва непрекъснато да се отглежда. 
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 (2) Не е беда, ако нямаме много приятели - повечето хора имат един или 
двама най-близки приятели и още много други познати хора. 
 Приятелствата се създават по много причини. Понякога те започват 
добре, но свършват зле. Понякога можем да останем само с един приятел, но 
той да ни е напълно достатъчен. 
 (3) Тогава, когато сме се убедили, че сме направили всичко възможно, за 
да съхраним едно приятелство, но не сме успели, е по-добре да го прекратим. 
Това може да ни донесе болка и да бъде мъчително, но е за предпочитане, 
защото приятелството вече си е отишло. 


 Непосредствено след това, учителят може да предложи на децата да 
направят коментар на казаното от него и да задават въпроси. 
 


(10) „Да изберем подходящите думи (речеви етикет)” 


Стъпка І 
Учителят предлага на учениците да обсъдят следните въпроси, свързани 


с използването на речеви етикет при отправяне на молба и благодарност, и при 
поднасяне на извинение и отказ: 


а) Молба 
 Какво представлява молбата? 
 Кога си служим с молба? 
 Кога се въздържаме да молим? 
 Как се чувстваме, когато молим? 
 Как се чувстваме, когато удовлетворят молбата ни? 
 Как се чувстваме, когато не удовлетворят молбата ни? 


б) Благодарност 
 Какво представлява благодарността? 
 Кога благодарим? 
 Как се чувстваме, когато благодарим? 
 Как се чувстваме, когато ни благодарят? 
 Как се чувстваме, когато не ни благодарят? 


в) Извинение 
 Какво представлява извинението? 
 Кога се извиняваме? 
 Какво ни дава извинението? 
 Как се чувстваме по време на извинението? 
 Как се чувстваме, след като се извиним? 
 Как се чувстваме, когато ни се извинят? 


г) Отказ 
 Кога се налага да отказваме на отправена към нас молба? 
 Как се чувстваме, когато отказваме на отправена към нас молба? 
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На децата се поставя задача (групово или индивидуално) да подготвят 


(или да си припомнят) различни ситуации, в които са отправяли молба и 
благодарност, или са поднасяли извинение и отказ. Те могат да разкажат 
ситуациите, да ги изиграят с партньор, или да ги нарисуват като комикси. След 
представянето на всяка ситуация се извършва обсъждане, което включва:  


 коментар върху породилите се чувства у участниците,  
 анализ върху използваната лексика,  
 разсъждения за връзката между употребени думи, предизвикани 
чувства и постигнати цели.  


 При необходимост, учителят може да предостави на децата готови 
ситуации, от които те да изберат някоя, която да изиграят и анализират (виж 
Приложение №2). 
 За улеснение на учениците в процеса на изясняване и дефиниране на 
своите чувства, предизвикани от ситуациите, учителят може да се представи 
табло с примерни думи за изразяване на чувства: 


 
Чувствам се: 


щастлив  
радостен 
развълнуван 
весел 
доволен 
спокоен 
неспокоен 


неудобно  
неловко 
изнервен 
притеснен 
огорчен 
разстроен 
засегнат 


разочарован 
пренебрегнат 
отхвърлен  
обезсърчен 
сърдит 
ядосан  
изплашен 


  
Стъпка ІІ 


 На децата се предлага да прочетат изрази, които обикновено се 
употребяват при отправяне на молба, благодарност, изказване на извинение и 
отказ, както и възможни ответни реплики, които също са в рамките на 
съответния речеви етикет (виж Приложение №3).  


След това, по групи или индивидуално, те трябва да съставят ситуации за 
отправяне на молба, използвайки примерните изрази. Учителят също може да 
предостави на децата готови ситуации, които те да довършат, използвайки 
речевия етикет (виж Приложение №4). 


Стъпка ІІІ 
Учителят предлага списък с мъдрости, свързани с използването на речеви 


етикет за отправяне на молба и отказване на молба, отправяне на благодарност 
и поднасяне на извинение (виж Приложение №5). От децата се изисква да 
разтълкуват тяхното съдържание и по възможност да дадат подкрепящи 
примери от личния си опит.  
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Образователни модели за развитие на личностни и социални 
умения на децата в начална училищна възраст 
 


 
 


Част 4: „ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА СЕБЕ СИ И ЗА ДРУГИТЕ” 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


 
 


 
 
 


 
 


 
 
 


Цели:  


 Ориентиране на децата в света на ценностите и развитие на умения за 
изследване на ценности. 


 Изследване на отношението между начините, по които учениците се 
грижат за своето здраве и чувството им за сигурност и благополучие. 


 Идентифициране на практически начини, по които децата могат да се 
грижат за своето тяло и за здравето си. 


 Идентифициране на собствените страхове и тревоги, изследване на 
тяхната природа и търсене на пътища за постигане на чувство за 
сигурност и увереност. 


 Ориентиране на учениците по отношение на различни видове 
рискови ситуации (насилие, опасни пътища, необезопасени места и 
др.) и идентифициране на пътищата, по които могат да си помогнат 
сами и да окажат помощ на други.  


 Развитие на критичност на децата в отношения на доверително 
общуване, насочено към съхраняване на тайни.  


 Повишаване на чувствителността на децата към проблемите на 
техните връстници със специални нужди. 


 
 
 
ІІІ. 


 
(1) „С моето най-голямо богатство към остров “Сигурност” 


Стъпка І 
Въвеждането в темата може да стане посредством провеждането на 


мозъчна атака: „Кое е моето най-голямо богатство?”. Записват се всички 
отговори на учениците върху постер или на дъската. Очаква се учениците да 
предложат някои от следните отговори: „здравето”, „парите”, „умът”, 
„разумът”, „учението”, „животът”, „доброто сърце”, „природата”, 
„трудолюбието”, „мама”, „татко” и др.  


Стъпка ІІ 
След мозъчната атака учителят пристъпва към провеждането на 


дидактическа игра: „С моето най-голямо богатство към остров „Сигурност”.  
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Представя се предварително нарисувана върху постер карта на море с 
остров в средата, към който плуват корабчета (подвижно закрепени на постера) 
и „пътища” в морето, маркирани от три „стъпки” за всяко корабче до острова 
(виж фигурата по-долу). 


Учителят предлага на учениците да си представят, че са капитани на 
корабите. Товарът на всеки кораб е ценност („най-голямото богатство”), 
избрана от съответния ученик (или група ученици), който го води към остров 
„Сигурност”. Така както ценните неща (за мен) са моят кораб за достигане до 
остров „Сигурност”.  


За всеки кораб най-успешният път до острова е определен с три 
маркирани опори. Опорите се достигат чрез посочването на аргументи във 
връзка с помощния въпрос „Защо ... (например: „здравето”, „парите”) е твоето 
най-голямо богатство?” Отговорите на децата са аргументи в полза на 
различните корабчета. Ученик, който аргументира своите отговори получава 
правото да придвижи своето корабче напред. Учителят трябва да следи дали 
учениците не постулират тези, без да дават аргументи, като ги подпомага с 
въпроса „Защо?” и ги подтиква към намирането на връзка между дадената 
ценност и конкретната житейска ситуация на детето. Например: „Ако имаш 
пари, ще постигнеш всичко” е само постулиране на теза и не може да придвижи 
корабчето „Пари” напред. Докато посочването на връзка между парите и 
добрата храна, възможността за отдих и спокойствието вкъщи придвижва 
корабчето. 


 
 


  


      о с тр ов  


“Сигурност”


1 


2 


3 


1


2


3


123


3


1


11 


2


2


2 


„Любов” 
 3 


 


3


Остров 
          „Сигурност” 


„Пари” „Здраве 
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Накрая, корабчетата са достигнали остров „Сигурност” – всяка теза е 


подкрепена с поне три аргумента, а това означава, че са открити поне три 
връзки на дадената ценност с реалности от живота на детето. Така е постигната 
целта на занятието – намирането на конкретното място на посочената ценност в 
отношенията на детето със заобикалящия го свят. 


Тази игра може да се проведе в различни варианти: да се излъчат по 
няколко ученика (3-4), които да „управляват” корабчетата и така да се проведе 
играта на няколко пъти с различни ученици или класът да се раздели на 
няколко групи, всяка от които да „управлява” свое корабче. 


 
(2) „Кое е полезно и кое е вредно за моето здраве?” 


Учителят подготвя предварително листчета, които могат да се залепват 
от едната страна. Върху тях записва различни храни, напитки, психически 
състояния и условия, необходими или вредни за здравето на човека. Например: 
плодове, зеленчуци, мляко, наркотици, месо, цигари, безсъние, алкохол, 
чистота, нектари (сокове), шоколад, хляб, замърсен въздух, чиста вода, 
спортуване, разходка, физическо насилие, омраза, любов, гняв, разбирателство, 
толерантност, лоши условия на труд, почивка и т.н. Листчетата са толкова, 
колкото са децата в класа. Те се събират на едно място (върху катедрата, в една 
кутия или плик), за да бъдат изтегляни чрез жребий от учениците. 


Дейността протича по следния начин. Учителят разчертава на постер 
(дъската) таблица с три графи:  


 
 
 
 


 
 
 
 
 


     
     
     


Не знам Вредно за 
здравето 


Полезно за 
здравето 


 
Учениците получават задача един след друг да изтеглят предварително 


подготвените листчета и в зависимост от личната им преценка дали това, което 
е записано върху тях, е вредно, или полезно за здравето, да го залепват на 
дъската в графата със съответното заглавие. Тези, които се колебаят залепват 
листчетата си в третата графа. 


След приключване на упражнението, учителят организира обсъждане на 
резултатите от работата на учениците. Опитът на децата ще им помогне да се 
насочат към правилно разпределение на листчетата, но е необходимо учителят 
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да задава въпроси, чрез които да провокира към изследване на последиците от 
действието на увреждащите здравето храни, напитки, условия на живот и др.  


Тази дейност може да се проведе и по друг начин, като се използва 
описаната вече техника на работа в подвижни групи. Първоначално всяко дете с 
избраното от него листче трябва да застане под една от трите табели „Полезно 
за здравето”,  „Вредно за здравето” или „Не знам”, закрепени на три от стените 
на класната стая. И след провеждането на обсъждане, в резултат на което 
листчетата ще „отидат” на правилните им места, те могат да бъдат залепени на 
дъската или на постер, за да се направи обобщението. 
 


(3) „Грижи за моето тяло” 


Стъпка І 
 Първоначално децата могат да бъдат помолени да се разхождат из стаята, 
използвайки цялото пространство и да демонстрират различни начини на 
придвижване, като представят различни двигателни умения на своите тела. За 
целта могат да бъдат предоставени различни спортни уреди, чрез които децата 
по-лесно да демонстрират възможностите на различни части от своето тяло.  


След като учителят осигури достатъчно почивка след тази дейност, може 
да попита учениците какво са направили и да ги помоли да опишат онова, което 
е било ново за тях. Той трябва да насърчава децата да споделят своите мисли и 
чувства като записва техните отговори. 


Стъпка ІІ 
 Децата се разделят по двойки (като се използва някой от познатите 
начини) и се възлага задача всяка двойка да отговори на въпроса “От какво се 
нуждае моето тяло, за да се запази здраво?” и да запише отговорите си на листи.
 След това се провежда мозъчна атака с всички деца за това кое прави 
телата ни по-малко здрави, например: „недоспиване”, „преумора”, 
„непълноценно хранене”, „вземането на наркотици”, и др. Отговорите се 
записват на постер (дъската). 


Стъпка ІІІ 
 Децата се разделят на пет групи. Всяка група получава картонче, върху 
което е написано една от следните думи: „храна”, „хигиена”, „упражнение”, 
„отдих”, „почивка”. 


Учениците трябва да определят и изработят общ списък на пътищата, по 
които могат да запазят здрави своите тела и да се чувстват добре като имат 
предвид опорните думи, изписани на картончетата. Добре е списъкът да се 
записва върху постер, за да може след приключване на работата в групата да се 
демонстрира резултатът от обсъждането пред останалите групи.  


Учителят помага на учениците в изработването на списъците като ги 
ориентира да мислят за настоящето си – за начините, по които биха могли да 
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променят някои свои вредни навици и нездравословен начин на живот, както и 
за хората, които могат да им помогнат.  


След приключване на работата, списъкът на всяка група се представя 
пред всички ученици и се провежда обобщение с помощта на следните ключови 
въпроси: 


 Какви нови начини научихте за полагане на грижи за собственото 
тяло? 


 Доколко здравето ви зависи от вас самите? 
 Доколко здравето ви зависи от други хора? 
 От кого имате нужда да ви подкрепя и да ви помага? 


 
 Накрая учителят предлага на всеки ученик да изготви личен договор за 
подобряване на своето здраве. 


Какво още могат да направят децата: 
 Да запознаят родителите си с договора и да ги помолят за помощ и  
подкрепа. 


 Да направят колаж (групова рисунка) и да го разположат върху 
стената на класната стая, с който да обяснят нещата, които могат да 
направят за подобряване на своето здраве. 


 Да разгледат в по-големи детайли конкретни начини за съхраняване 
на здравето у дома, в училище и на улицата. 


 Да си заведат личен дневник, в който да описват своето здраве и 
усилията, които полагат за него 


 
(4) „Нещата, които ме плашат – реални и нереални” 


Смисълът на описания модел е да се даде възможност на децата да 
идентифицират своите страхове и тревоги, да изследват тяхната природа, да 
потърсят пътища за справяне с тях, за да се почувстват сигурни и уверени. 


Въведение 
 Децата могат да бъдат помолени предварително, у дома, да помислят кои 
от техните тревоги и страхове биха определили като реални и кои като 
измислени, и да ги запишат в тетрадките си. 
 Те биха могли да донесат приказки, или книги, определени от тях като 
страшни, за да послужат на учителя като изходна позиция за обсъждане.  


Друга идея, която учителят може да използва, за да въведе учениците в 
темата, е да ги раздели на групи/по двойки, за да споделят помежду си свои 
страхове, свързани с гледани филми. 
 Учителят обявява намерението да се поговори в клас за нашите тревоги и 
страхове, и доколко те са реални или измислени. Задължително е да се 
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напомни, че всеки може да сподели само това, което иска и че ще се спазва 
правилото да се запазва тайната, ако някой не пожелае да я сподели с всички. 


Стъпка І 
Учителят предлага на децата да играят на „Крокодил” и очертава на пода 


с тебешир двата бряга на реката (две успоредни прави). Обяснява правилата на 
играта, според които се избира едно дете за крокодил. Крокодилът може да се 
движи само в пространството, определено за „река”, а останалите играчи са 
задължени непрекъснато да пресичат реката като преминават от единия на 
другия бряг. Крокодилът може да хваща своите жертви, само когато учителят 
извика: „крокодил”. Онези играчи, които бъдат докоснати от крокодила, 
напускат играта. За да се проведе по-бързо играта, могат да се изберат повече 
крокодили. Играта продължава, докато остане само едно дете, което след това 
ще бъде новият крокодил. 


Стъпка ІІ 
След като децата си починат от играта, учителят предоставя възможност 


да се обсъдят техните вълнения. Те могат да отговорят на въпроса дали 
наистина са се страхували от „крокодила”, както и да опишат преживяванията 
си, докато са се пазели от него и когато са били хванати от него.  


Накрая учителят обобщава, че независимо от това, че всеки е знаел, че 
няма истински крокодил, мисълта, че може да бъде хванат и да отпадне от 
играта е била за него достатъчно сплашваща.  


Стъпка ІІІ 
Учителят поставя самостоятелна задача на децата да нарисуват, да 


оформят като емблеми или да направят списък на нещата, които ги плашат и от 
които трябва да се пазят, независимо дали са у дома, или извън дома. Важно е 
учениците да запишат техни конкретни страхове, а учителят да контролира 
всеки да работи сам и да не копира отговорите на тези, които седят най-близо 
до него. 


След това учителят приканва всяко дете да сподели някакъв свой страх. 
Записва техните отговори върху постер (дъската), разделен на две колони – 
„Реални страхове” и „Въображаеми страхове”. Всяко дете с помощта на 
останалите деца и с помощта на учителя, трябва да реши в коя колона да бъде 
записан неговия страх. Необходимо е децата да изследват кои са най-големите 
страхове и защо, както и да споделят мислите и вълненията си по повод на тези 
страхове.  


Те могат да бъдат попитани:  
 Какво може да ви помогне, когато сте много уплашени? 
 Кой може да ви помогне? 
 Какво трябва да направите, за да се чувствате сигурни? 
Накрая може да се проведе обсъждане за различните начини децата да се 


чувстват сигурни и да бъдат действително защитени. 
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Какво още могат да направят децата: 
 Да изработят списък: „Какво да правя, когато имам въображаеми 
страхове”. 


 Да напишат някои правила за сигурен живот и да си изработят карти – 
емблеми с различно мото. 


 Да изработят от картон фигура на собствено страшилище от 
въображаемите си страхове. Да запишат на отделни листчета своите 
въображаеми страхове и да ги монтират върху различни части от 
тялото на страшилището. 


 Да изследват начините по които тялото реагира, когато е в ситуация 
на страх: ускоряване на сърцебиенето, треперене, заекване, 
вцепеняване,  паническо бягство и др. 


 Да съпоставят реални и въображаеми страхове на по-малки и на по-
големи деца. 


 Да споделят мисли и чувства, свързани с употребата на наркотици 
(включително алкохол и цигари), да посочат начините (с помощта на 
учителя), по които наркотиците въздействат върху тялото и 
опасността от зависимост. 


 Да напишат история, стихотворение за страховете си. 
 Да се поканят родителите да се включат в дейности за защита на 
децата . 


 Да подготвят правила за сигурност у дома, на улицата, в училище и 
т.н. 


 
(5) „Добри и опасни тайни”  
Или: „Кога една тайна не трябва да е тайна?” 


Смисълът на следващия модел е да се даде възможност на децата: 
 да анализират кое определя една тайна като добра или опасна;  
 да достигнат до извода, че пазенето в тайна на някои събития може да 
бъде много опасно за тях и за другите;  


 да изследват начините за споделяне на тайни, които имат отношение 
към съхраняване на здравето и опазването на личността. 


Въведение 
Учителят може да помоли децата предварително да помислят за най-


голямата тайна, която им е била споделяна и за най-голямата тайна, която те са 
споделяли някога с други деца, или възрастни. 
 За въвеждане в темата може да се проведе и мозъчна атака за довършване 
на изреченията: „Ако не запазиш това в тайна, .....” и „Ще ти кажа една тайна, 
ако ти ...”. Чрез нея ще се помогне на децата да осмислят манипулативните 
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начини, по които човек може да бъде заставен да пази в тайна нещо, което не 
трябва да се крие.  


Стъпка І 
Учителят предлага на учениците да опишат какви тайни, обикновено, 


пазят хората (техните връстници, по-големите от тях и възрастните),  като ги 
насочва да изследват различни случаи, според предназначението на тайните. 
Може да се предложи и готов списък за обсъждане. Например: 


 тайна за нещо вълнуващо, което предстои – изненада, подарък; 
 тайно да се подкрепи някой; 
 тайна за прикриване на неудобно положение; 
 тайна, обвързана с обещания; 
 тайна за сполетяла беда; 
 тайна между приятели; 
 тайна, за това че някой възнамерява да направи нещо лошо. 


 
След това учителят предлага да се обсъдят причините, заради които 


съществуват тайните („Защо съществуват тайните?”) и записва отговорите на 
учениците. Предполага се, че учениците с помощта на учителя ще се насочат 
към следните причини: 


 с тях е по-интересно; 
 ако няма тайни, няма да има изненади; 
 всеки иска да бъде интересен за другите и трябва да има малки тайни 


(секрети), които му помагат за това; 
 за да има приятели; 
 за да се проверят приятелите; 
 защото всеки има право на личен живот - чувства се по-спокоен, ако 
другите не знаят всичко за него; 


 за да се обединяват хората, да се изгражда доверие между тях; 
 за да се разделят хората, за да се руши доверието между тях; 
 защото не трябва да се казва всичко на хората, които не те харесват; 
 защото всеки има нещо, което не харесва у себе си и иска да го скрие; 
 за да се чувстват някои хора по-силни с тази тайна и да могат да 
държат другите във властта си. 


Учителят може да обобщи, че всеки обича хубавите тайни и се чувства 
значим, заради това, че някой му ги е доверил. Тайните са за това, за да бъдат 
пазени. Не всички тайни обаче могат да бъдат хубави. Има тайни, които могат 
да накарат човек да се страхува за себе си и за хората, които обича. Тогава, без 
колебание, тайната трябва да се разкрие, защото премълчаването й може да 
навреди както на този, който я таи в себе си, така и на други хора. Ние сме в 
състояние да помогнем на тези, които са споделили такава тайна с нас, като ги 
убедим, че не трябва да я крият. Правилното решение понякога е да нарушиш 
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обещанието за опазване на тайната и да се довериш на човек, който има опит, и 
за когото със сигурност знаеш, че е загрижен за теб. 


Стъпка ІІ 
След като учителят е насочил вниманието на учениците към факта, че 


има добри и лоши основания да се пази нещо в тайна, той им предлага да дадат 
примери за тайни, които децата на тяхната възраст трудно споделят.  


От тях учениците трябва да изберат тайни, които са опасни. Например:  
 някой е бил наранен (или му е навредено) и го държи в тайна, защото 
е бил заплашен, че ако сподели ще му се случи нещо лошо; 


 споделена тайна, че някой възнамерява да направи нещо лошо на 
познат човек – да го набие, наклевети, излъже и др. 


 доверена е тайна, че някой е извършил нещо лошо спрямо друг, но е 
поставено условие „Ако кажеш това на някого, не си ми приятел!” 


 станал си свидетел на събитие, в което някой извършва насилие 
спрямо друг, кражба или друго престъпление, но те е заплашил: 
„Дръж си езика зад зъбите, защото, ако кажеш си мъртъв, или ще 
пострадат майка ти/баща ти/брат ти/сестра ти.   


В процеса на обсъждане се посочва, че опасната тайна може да бъде за 
направена кражба; рушене на имущество; насилие; за вземане на непозволени 
медикаменти (наркотици); за случаи, когато някой ти прави нещо, което ти не 
желаеш и др. Учителят може да обясни на децата причините, поради които се 
налага да огласят, споделена с тях тайна и какви биха били последствията, ако 
не го сторят. Необходимо е да се обсъдят с децата начините за справяне с този 
вид тайни, например отначало да се сподели с близък приятел, а след това с 
повече хора и да се помисли как да се помогне. Необходимо е също децата да 
разбират разликата между това, да си измислиш някаква тайна история и това 
да споделиш нещо, което наистина те притеснява.  


Важно условие в работата по тази тема е учителят да насърчава децата да 
споделят своите чувства като същевременно стимулира и техните аналитични 
умения. Това той би могъл да направи още и с помощта на следните ключови 
въпроси:  


 Какво определя една тайна дали е добра или опасна?  
 Как се чувстваш когато ти споделят добра или опасна тайна? 
 Как можеш да се справиш с опасната тайна? Защо е важно да се каже? 
 Кой може да ти помогне?  


Какво още могат да направят децата: 
 Да драматизират ситуации, в които им се доверяват добри и опасни 
тайни. След това да драматизират споделяне на опасни тайни и 
търсене на помощ. Драматизациите могат да се изиграят и с помощта 
на кукли. 
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 Да „издават” списание „Тайни”, в което да има страници, посветени 
на добри и на опасни тайни. 


 
(6) „Сигурни места и сигурни хора” 


Стъпка І 
 Учителят предлага на децата да затворят очи и да си припомнят някоя 


ситуация, в която са се чувствали спокойни и защитени. Насърчава ги с въпроси 
като: „Как изглежда мястото, където сте били? Кои са хората около вас? Защо 
се чувствате толкова спокойни?”  


След като децата отворят очи, учителят им дава възможност да споделят 
своите преживявания във връзка с актуализираните спомени и записва на 
постер ключовите думи, с които те описват мислите и чувствата си.  


След това, същото упражнение се повтаря, но този път децата трябва да 
си припомнят несигурни и опасни места и хора. Отново се дава възможност 
децата да споделят свои мисли и чувства, които учителят записва на постер. 


Стъпка ІІ 
 Класът се разделя на три големи групи. Учителят поставя задача всяка 


група да направи колаж на една от следните теми „Сигурен у дома”, „Защитен в 
училище”, „Сигурен на улицата” и изписва следните въпроси, така че да се 
виждат от всички деца:  


 Кога се чувстваш сигурен?  
 Кой ти помага да се чувстваш сигурен?  
 Как помагаш на другите хора да се чувстват сигурни? 


Децата могат да използват и отговорите, които са записани на постерите 
от предходната дейност.  


След като работата на групите приключи, се дава възможност на всички 
да разгледат, обяснят и коментират своите колажи, и колажите на другите 
групи. 


 Накрая се поставя задача децата самостоятелно да запишат три нови 
неща, които са научили за това как биха могли да се чувстват сигурни и 
отговорни за себе си и другите, и да се направи обсъждане въз основа на 
техните отговори. 


Какво още могат да направят децата: 
 Да изработят сигурен маршрут за завръщане от училище у дома. 
 Да подготвят дейности (проекти), свързани със защитата на по-
малките деца в училище. 


 Да идентифицират и обяснят ситуации на насилие между децата в  
училище. 


 Да посетят служби, които се грижат за сигурността на хората – 
полиция, бърза медицинска помощ, спасителна служба и др. 
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(7) „Опасни и безопасни маршрути” 


Учениците се разделят на групи, на всяка една от които се поставя задача 
да нарисува на голям постер опасен маршрут за придвижване на децата към 
училище.  


След като групите изпълнят задачата, те разменят постерите си и 
получават нова задача - да означат опасните места на маршрутите, и да 
предложат безопасни начини за придвижване на децата.  


Накрая групите предлагат своите решения и се провежда обсъждане за 
начините, по които хората могат да предотвратят възникването на различни 
опасности. При обобщението учителят може да разшири кръга от набелязани 
опасности като посочи и други, за които децата не са се досетили. Може отново 
да се поставят същите задачи, но вече със списъка от „нови” опасности. 


Какво още могат да направят децата: 
 Учениците да посетят опасните места в града (селото) и квартала, и с 
помощта на учителя, да открият начини за предпазване и 
ограничаване на рисковете. 


 Всеки ученик самостоятелно (или с помощта на родителите) да 
нарисува своя маршрут за придвижване до училище и да отбележи 
опасните места в него. 


 Да се предприемат инициативи за обществено огласяване и 
ограничаване на рисковите места за децата. 


 
(8) „Сам вкъщи ...?!” 


Стъпка І 
Учителят приготвя три табели с надписи: „Пакости”, „Изненади” и 


„Любими занимания” и ги окачва на стените на класната стая. След това задава 
на учениците въпроса: „Какво обичате да правите, когато сте сами вкъщи?” и ги 
приканва да изберат и застанат под един от отговорите, записани на табелите 
(техника на „подвижните групи”).   


След като децата се групират по този начин, учителят поставя задача 
участниците във всяка група да изброят на един постер нещата, които харесват 
да правят, когато са сами вкъщи и да определят кои от тях са опасни и кои - 
безопасни. След това постерите се предлагат за обсъждане от всички и се прави 
анализ и обобщение на безопасните и опасни начини да бъдеш сам вкъщи. 
Учителят трябва да стимулира децата към изследване на възможните 
последствия от предприемането на едни или други действия. 


Стъпка ІІ 
 Учителят приканва учениците да разкажат случаи, в които са изпитвали 
тревога или страх, когато са били сами вкъщи. Във връзка с разказите на децата 
те могат да бъдат попитани:  


 66







 Дали техните страхове са били напразни или основателни? 
 Какво са си помислили, че трябва първо да се направи?  
 Как се реагирали? 
 Към кого са се обърнали за помощ? 


 След това по разказите на децата се съставят ситуации, които се 
предлагат за изиграване по роли. 


 
(9) „Новият ученик” 


 На децата се предлага да си представят, че нов ученик идва в техния клас. 
Как биха му помогнали да преодолее първоначалното неудобство? 
 Учениците могат да се разделят на малки групи, за да дискутират и 
вземат решение за начина, по който биха посрещнали новия ученик. Например 
как ще се запознаят с него, къде ще му предложат да седне, какво ще му 
покажат да види в училище, какво ще му разкажат за класа, за каква игра ще го 
поканят. Как ще разпределят ролите помежду си - кой какво ще направи, за да 
се чувства добре техният нов съученик. 
 След това всяка група представя своите предложения. Това може да 
стане и чрез пантомима, докато останалите се опитват да идентифицират 
мимиките.  
 След като групите представят своите идеи, учителят предлага на 
групите да обсъдят варианти, ако новото дете е ромче, или е с умствени, 
или физически увреждания.  
 


(10) „Деца, които се нуждаят от специална помощ” 


Стъпка І 
 В началото се провеждат няколко подвижни игри, чрез които учениците 
получават впечатления и ориентации за това, какви проблеми срещат техните 
връстници с увреждания, и рефлектират върху липсата на подходящи условия 
за социализация на хората с увреждания 


Описаните тук игри поставят учениците в ситуации, които им помагат да 
съпреживеят затрудненията на своите връстници с увреждания на зрителния, 
слуховия и двигателен анализатор. 


1) „Сляп стрелец” 
 На дъската учителят начертава концентрични кръгове, подобно на 
мишена. На всеки участник в играта очите се превързват с кърпа. „Слепият 
стрелец” има за задача да уцели с малка топка средата на мишената.  
 След приключване на играта на учениците се задават следните въпроси:  


 Лесно ли се справихте с тази задача? Защо? 
 Представете си, че сте незрящи и посещавате нашето училище, какви 
затруднения ще изпитвате? 
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2) „Развален телевизор” 
Няколко ученика по желание приемат ролята на „разваления телевизор” – 


те трябва да си намислят песен, да застанат пред всички и да започнат да я 
„пеят” само с мърдане на устни и с жестове, които илюстрират съдържанието й. 
Задачата на останалите е да разберат коя е песента.   


След приключване на играта на учениците се задават следните въпроси: 
 Трудно ли ви беше да разпознаете песента? 
 Представете си, че сте с увреден слух и не чувате, какви затруднения 
ще срещате в училище? 


3) „Хвани топката” 
Тази игра се играе по двойки. На всяко дете в двойката се завързва една 


от ръцете за тялото. Задачата е да се вдигне със свободната ръка топка, която се 
пуска между играчите. 
 Въпросите, които могат да се зададат след играта са: 


 Защо се затруднихте да изпълните задачата? 
 Представете си, че имате някакво двигателно увреждане и учите в 
нашето училище, какви затруднения ще срещнете? 


Стъпка ІІ 
Учителят насочва учениците да рефлектират върху позитивните и 


негативни нагласи спрямо хората с увреждания и да анализират възможностите 
за организиране на подходящи условия за интегриране на децата с увреждания 
в училищната среда. 
 Обсъждането се провежда отначало в малки групи, а след това и с целия 
клас. Преди да организира тази дейност, учителят може да зададе следния 
въпрос: „Забелязали ли сте какво е обикновено отношението към хората, които 
имат някакви увреждания?” Очаква се в отговорите си децата да възпроизведат 
своите впечатления от поведението, което им демонстрират възрастните спрямо 
тази група хора и позитивните или негативни нагласи, които вече са 
формирали. Учителят трябва да проблематизира отношение на учениците към 
хората с увреждания, ако то е негативно. Това той може да направи с помощта 
на следните въпроси:  


 Защо някои хора не харесват хората с увреждания?  
 Кой, според вас, е отговорен за състоянието, в което се намират 
хората с увреждания? 


 Има ли, според вас, полезна и вредна помощ за хората с увреждания? 


Последният въпрос насочва учениците към размисъл върху удачните 
начини за подкрепа и приобщаване на хората с увреждания към света на 
„здравото мнозинство”. Чрез него те се подготвят за работа в малките групи. 


Класът се разделя на три (четири) групи. Всяка група подготвя постер с 
отговори на въпроса: „Как, според вас, можем да помогнем на децата с 
увреждания, за да се чувстват добре?” като различните групи разглеждат 
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възможностите за оказване на помощ на деца с различни увреждания: зрителни, 
слухови, умствени, двигателни. Учителят може да предложи на учениците да 
оформят своя постер по следния начин: 


 
 
 
 


 
 
 


 
 
 
 


  
  
 


 


 


 
Как можем да им 


помогнем? 


Какви трудности срещат 
децата с увреждания 
(слухови, зрителни, 


двигателни, умствени)?


 
 
След като работата приключи, говорителите на групите представят 


резултатите от постерите. Целият клас обсъжда доколко са удачни 
предложенията, които са направили участниците в отделните групи. Учителят 
им помага в обобщенията. Важно е децата да бъдат насочени към практични и 
лесно приложими решения, които биха били в действителност подкрепа за 
техните връстници с увреждания. Трябва да се акцентира върху потребностите 
на тези деца да бъдат приети като равноправни участници в живота на 
обществото и да бъдат подкрепяни в усилията им да се справят с трудностите, 
които обективно срещат. 
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Образователни модели за развитие на личностни и социални 
умения на децата в начална училищна възраст 
 


 
Част 5: „ДА ПОСТИГАМЕ МЕЧТИТЕ СИ” 


 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


Цели: 


 Ориентиране на учениците в съдържанието и взаимовръзката на 
техните мечти, желания, интереси, цели и способности. 


 Развиване на умения за поставяне на реалистични цели; 
операционализиране на целите и планиране. 


 Развитие на чувство за оптимистична жизнена перспектива. 


 
 
 
ІІІ. 


  
 
 
(1) „Най-хубавото нещо за мен и най-хубавото нещо за теб!”  


Стъпка І 
Учителят приканва всеки ученик да избере едно от най-хубавите неща, 


които си е пожелавал да му се случи, когато порасне и да го запише на лист. 
Учениците работят анонимно. След това, всички листи се събират на едно 
място и се разбъркват. 
 Всеки участник получава право да изтегли по един лист, да прочете 
какво желание е написано на него и, като се опита да се постави на мястото на 
този, който го е пожелал, да обясни защо е хубаво това нещо и защо е важно 
то да се случи.  
 Тази дейност може да се проведе и с помощта на рисунки - всеки 
участник първо трябва да нарисува това, което си е пожелал, а след това да 
разтълкува случайно изтеглена от общия куп рисунка.  
 И в двата варианта, ако ученик изтегли своя лист, желателно е да го 
върне обратно и да опита още веднъж. 
 Ще бъде интересно, ако след всяко обяснение на анонимното желание 
(изписано или нарисувано), неговият автор се саморазкрие и отговори на 
въпроса, дали при тълкуването са предадени сполучливо неговите настроения и 
чувства. 


 Стъпка ІІ 
Учителят може да предложи на децата следните въпроси за обсъждане, 


свързани с потребността на хората да мечтаят и да имат желания:  
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 Какво е мечта и какво е да мечтаеш? 
 Кога и защо мечтаеш? 
 Можеш ли да живееш без мечти? С какво мечтите помагат на хората? 
 Защо хората трудно споделят мечтите си? 
 Когато искаш да споделиш своя мечта, но няма на кого, какво 
правиш? 


 Може ли човек да говори с морето за своя мечта? С кого още може да 
говори за своите мечти? 


 Можеш ли да имаш тайна мечта, която никой друг не бива да узнава? 
 Можеш ли да имаш мечта, която е свързана с щастието на други хора? 
 Вярваш ли, че твоите мечти ще се сбъднат? 
 Вярата помага ли да се сбъдват мечтите? 
 Ако си вълшебник, кои мечти на хората ще изпълняваш и кои - не?  
 Ако си вълшебник, който изпълнява мечти, какво ще си мислят 
хората за теб? 


По време на обсъждането учителят може да отправи следните послания: 
 1) Всеки има право да има различни мечти и желания. Другите хора 
трябва да уважават това негово право, независимо дали на тях им харесва 
същото, което харесва и той. (Разбира се, това право е валидно само, ако с 
нещата, които харесваме, не застрашаваме живота на останалите.) 
 2) Хората често се различават по своите мечти и желания. Но всички си 
приличат по това, че желаят за себе си най-доброто. 
 3) Разнообразните мечти и желания не правят хората различно значими - 
по-важни един от друг или по-маловажни един за друг. 
 


(2) „Желания и цели”  


 Учителят предварително подготвя по три малки листчета за всеки 
ученик, които раздава непосредствено преди започване на работата. Учениците 
получават задача да отговорят анонимно на въпроса: „Какъв искам да стана, 
когато порасна”, с три свои желания, които да запишат отделно на всяко от 
получените листчета. Всички листчета с желания се събират на едно място, 
разбъркват се и се подреждат (на пода, на дъската или на маса) от изписаната 
страна и децата се запознават със съдържанието им.  
 По инструкция на учителя всеки ученик трябва да избере по две желания 
(не своите), които според него отговарят на следното условие - едното е по-
лесно постижимо, a другото - по-трудно. На децата, които не могат да изпълнят 
условието, поради някакви причини (например мислят, че всички желания са 
само лесно или само трудно изпълними), е необходимо да се предложи да дадат 
за обсъждане свои примери за трудно (лесно) постижими желания. 
 След като изборът на желания приключи, по определен от учителя ред, 
всеки участник трябва да обясни пред останалите защо избраните от него 
желания са лесно и трудно изпълними. Останалите ученици имат право да 
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задават въпроси за уточнения. Ще бъде интересно, ако след обясняването на 
анонимните желания някои деца се саморазкрият като автори и отговорят дали 
за тях това също са трудни и лесни желания. Учителят, обаче, не трябва да 
настоява за задължително разкриване на анонимността. 
 Обсъждането може да приключи със следните въпроси за обобщение по 
темата: 


 Кое е по-добре - човек да има много или малко желания? 
 Кое е по-добре - човек да желае трудноизпълними или 
лесноизпълними неща? 


 По какъв начин могат да се умножават желанията? 
 Кой може да ви помогне да реализирате желанията си? 
 На кого бихте помогнали да осъществи желанията си? 
 От какво зависи дали ще се осъществи едно желание? 
 Достатъчно ли е само да желаете нещо, за да го постигнете?  
 Какво означава да си поставите за цел да изпълните дадено свое 
желание? 


 Каква е разликата между това да искаш да се сбъдне едно желание и 
да си поставиш за цел да го постигнеш? 


 С последните въпроси от обсъждането вниманието на учениците се 
насочва към понятието „цел”. Чрез неговото съдържание се разкрива 
действеният характер на потребностите и желанията на човека. Целта придава 
насоченост и е отправна точка за планирането на дейността.  
 Учителят може да направи кратко изложение, като се ръководи от 
следните идеи: 
 (1) Да си поставиш нещо за цел не означава просто че го харесваш, а че 
имаш нужда от него. Човекът може да харесва много неща, но да не си ги 
поставя за цел, защото осъзнава, че няма нужда от тях, или пък не може да ги 
осъществи. Например, можеш да харесваш различни видове спорт, но да не се 
занимаваш с тях (не тренираш), защото не изпитваш такава потребност, или 
нямаш необходимите способности, за да постигнеш високи резултати. 
 (2) Човекът не може да живее, без да си поставя цели. Целта е ориентир 
за това, към което се стремиш. Да си поставиш определена цел е отговорно 
решение, защото това означава мислено да се съобразиш с много неща и да 
прецениш, че ще се справиш. Да се поставят цели означава да се планира, т.е. 
стъпка по стъпка да се предвиждат дейностите, чието изпълнение ще доведе до 
осъществяването на целта. Това означава да се премислят всички препятствия 
пред реализирането на нашето желание, както и тези условия и хора, които 
могат да ни помогнат. Необходима е трезва преценка дали притежаваш 
необходимите качества и способности да се справиш. Ако не се съобразиш със 
собствените си възможности и с реалната ситуация, има опасност тези 
недостижими цели да доведат до големи разочарования и до обезсърчаване. 
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Човек трябва да си поставя такива цели, които може да реализира. А това 
означава, че е необходимо да познава себе си. 
 (3) Да си поставиш цел не е просто да си пожелаеш нещо и да очакваш то 
да се осъществи. Необходими са воля и труд, за да се постигне тази желана цел. 
Необходимо е също да има съответствие между поставената цел и начините, по 
които мислиш, че ще я реализираш.  
 Човек си поставя за цел не само приятни неща. Не винаги това, което е 
необходимо да се направи, е приятно за този, който го върши. А и пътят за 
постигане на много цели е продължителен и труден. Заради липсата на бърз 
ефект от усилията, които ежедневно полагаме, понякога ни се струва, че 
вършим нещо безсмислено и то няма да ни доведе до поставената цел. В такива 
случаи ни трябва силна воля, за да продължим напред. Необходимо е да знаем, 
че едни от най-хубавите неща в живота се случват, когато човек вече е натрупал 
необходимите знания и опит. Знанието и опитът са пътищата, които отвеждат 
до преследваните цели. 
 (4) Целите биват близки и далечни. Постигането на всекидневни, 
реалистични цели ни води до тези с дългосрочен ефект, които имат отношение 
към по-далечното ни бъдеще.  
 


(3) „Кръгът на моите интереси” 


 След като учителят е обяснил, че поставянето на цели е в зависимост от 
интересите (потребностите) и възможностите (способностите) на личността, 
предлага на учениците сами да се ориентират в своите интереси. Това става с 
помощта на въпросника от Приложение №6. 
 Учителят може да обясни пред всички инструкциите за работа, дадени 
към въпросника, а след това да помага индивидуално на учениците, които 
срещат затруднения при изпълнението. 
 Представянето на резултатите от упражнението може да стане фронтално 
или по двойки. И в двата случая учениците трябва да имат желание да 
коментират онова, което са научили за своите интереси. 
 Споделянето на настроенията и чувствата на децата при изпълнението на 
тази дейност може да стане в рамките на обсъждане, организирано с помощта 
на следните въпроси: 


 Защо избрахте точно тези цветове за оцветяване на интересите във 
вашите кръгове? Влагате ли някакъв ваш смисъл в тези цветове, който 
да е свързан с отношението ви към проявените от вас интереси? 


 Харесва ли ви съотношението между интересите (цветовете), 
представени върху вашите кръгове?  


 Искате ли да промените нещо в тази палитра - какво? Как може да 
стане това? 


 Вие сте представили и оцветили кръга на своите интереси, но дали 
той съвпада с кръга на вашите способности? 
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 Последният въпрос насочва учениците към осъзнаване на отношението 
между интереси и способности. Би било добре да им се обясни, че интересите 
не винаги съвпадат със способностите, че интересът означава да искаш (да 
желаеш), а способността - да можеш. За съжаление не винаги, когато искаме 
нещо, можем и да го извършим. Да си способен означава да имаш такива 
умения, които ти позволяват бързо и с лекота да се справяш с определена 
работа. Няма човек, който да не притежава способности. Тайната на успеха е да 
откриеш онези дейности, които съответстват на способностите ти. 
  


(4) „Стъпала към целта” 


Учителят дава възможност за кратко обсъждане (фронтално или по 
групи) на тема “Кое свое желание мога да си поставя за цел?”. 
 За целите на обсъждането може да се направи връзка с работата на 
учениците по предходните идеи в тази част (например, „Желания и цели”). 
 След обсъждането учителят поставя задача всеки ученик да си избере 
някаква краткосрочна и реалистична цел, например, от сферата на личните 
взаимоотношения, училищните постижения, резултатите в спорта, личното 
здраве и др.   
 След това всеки ученик трябва да разгледа листа за самостоятелна работа 
(Приложение №7) и върху изобразените там стъпала да запише по-малки цели - 
стъпки, които ще му помогнат да постигне избраната по-голяма цел. Например, 
ако някой ученик си е поставил за цел да стане с някого приятел, той трябва да 
реши постигането на какви по-малки цели във взаимоотношенията с този човек 
ще му помогнат, за да постигне приятелство с него (да разбере какви са 
интересите на този човек; да се научи на това, което той умее, за да му партнира 
в игрите и заниманията; да му покаже, че го харесва и уважава; да се 
интересува от неговите проблеми и т. н.). 
 Тъй като упражнението може да се окаже трудно за изпълнение, ще бъде 
подходящо, ако учителят помогне на учениците, като на постер (дъската), пред 
всички, демонстрира пример за декомпозиране на избрана цел. 
 При изпълнението на тази дейност е важно учениците да бъдат 
окуражавани да мислят позитивно за себе си и за своите възможности за 
постигане на цели. Необходимо е те да бъдат насърчавани да си избират 
постижими и краткосрочни цели, за да имат стимули да продължават напред и 
да знаят, че могат да се справят с трудностите. След изпълнението на 
упражнението, учениците, които желаят, могат да споделят пред всички своите 
цели.   


Какво още могат да направят децата: 
 Може да им се предложи да направят „Договор със себе си” 
(Приложение №8) за постигане на някаква много лична цел, без тя да става 
предмет на обсъждане в клас. 
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(материали за копиране) 
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Приложение №1                                                                                                   
 
 
 


 


ДОГОВОР 


 
 
 


Днес, ................... аз и моите родители се договорихме да спазваме 


следните правила вкъщи: 


............................................................................................................ 


............................................................................................................ 


............................................................................................................ 


............................................................................................................ 


............................................................................................................ 


 


Ако някоя от страните по този договор не спазва поетите 


отговорности, се задължава да: 


............................................................................................................ 


............................................................................................................ 


............................................................................................................ 


............................................................................................................ 


............................................................................................................ 


 


 


Подписи: 


1. ........................ 


2. ........................ 


3. ........................ 


 


 76







Приложение №2                                                                                                   
 


 
Примерни ситуации: 


 
а) Отправяне на молба 


 Веднъж в училище установих, че нямам химикал. Помолих различни 
деца да ми услужат с химикал, но всички ми отказаха. Бях тъжен и 
ядосан. 


 Когато не разбирам някоя задача, аз отивам при баща си и го моля да 
ми помогне. Той ми отделя от времето си и ми я обяснява. Чувствам 
се спокоен и радостен. 


 Помолих мой приятел да излезем и да покараме колело. Той се 
съгласи. Аз се зарадвах. 


 През голямото междучасие в училище излязохме навън, но Коко и 
Мартин ни шпионираха. Заради това, не можехме да си кажем 
никакви тайни, а искахме. Помолихме ги да спрат да ни преследват, 
но те продължаваха. Ядосахме се и спряхме да излизаме в голямото 
междучасие. 


 
б) Изразяване на благодарност 


 Мама се нуждаеше от някакви пари, а още не беше получила 
заплатата си. Аз й предложих да вземе от моята касичка. Тя много се 
зарадва. Благодари ми и каза, че веднага като получи заплата, ще ми 
ги върне. Почувствах се доволен/доволна, че можах  да й помогна, 
макар че съм малък/малка. 


 Пътувах с автобус. Качи се една възрастна жена. Аз станах и й 
отстъпих мястото. Тя много се зарадва. Благодари ми и ми пожела 
много да ми върви в училище. Аз се засмях. 


 За домашна работа по математика трябваше да решим няколко 
задачи. На мен не ми беше много ясно как трябва да записвам 
решението. Нели дойде и ми обясни. Това в началото ме притесни, но 
постепенно започнах да ги разбирам и се зарадвах. Благодарих й и я 
почерпих с едно сокче. 


 Моята учителка отсъстваше цяла седмица от училище. Когато се 
върна, аз й написах на едно листче, че много ми е липсвала. Тя ме 
извика при себе си, прегърна ме и ми каза: „Благодаря за милите 
думи!” 
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в) Поднасяне на извинение 


 Навън сме. Камен ме спъна нарочно. Аз паднах и  се разплаках, 
защото ме заболя. Моя приятелка ме утешаваше и каза на Камен, че 
трябва да ми се извини. Той се изплези и продължи да бяга. Бях 
разочарована и ме болеше. 


 Моя приятелка ми обеща да дойде у дома, на гости. По-късно обаче тя 
ми се обади по телефона. Каза ми, че се налага да излезе с родителите 
си и затова няма да може да дойде. Извини ми се и предложи да се 
уговорим за друг път. Не ми стана хубаво, защото я очаквах, но се 
зарадвах, че се обади предварително и се извини. 


 В училище сме. Играем футбол. Филип ми подаде, но аз изпуснах 
топката. Той ме нарече „тъп” и започна да ме напада. Чувствах се 
неудобно пред другите, засегнат. Филип не ми се извини. 


 У дома сме. Аз изпуснах една чаша на пода и тя се счупи. Мама се 
развика, че винаги съм изпускал по нещо. Не можело ли да внимавам 
повече. Аз се разплаках. Тогава тя ме прегърна и каза, че се извинява 
за викането. Знаела, че не съм я изпуснал нарочно и била сигурна, че 
вече ще внимавам повече. Почувствах се спокоен.  
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Приложение №3                                                                                                   
 


 
 
 


Изрази, които се употребяват при молба: 
 


 
 


а) За помощ 
 Искам да те помоля за услуга. 
 Ще дойдеш ли да ми помогнеш? 
 Помогни ми! 
 Моля те, помогни ми! 


 
б) За разрешение 
 Ще ми позволиш ли да....? 
 Моля те да ме освободиш от това задължение! 
 Ще ми разрешиш ли да ...? 


 
в) За внимание 
 Моля те, обърни ми внимание! 
 Мога ли да те попитам нещо? 
 Искам да поговоря с теб! 
 Имам нужда да споделя нещо с теб! 
 Нуждая се от подкрепата ти! 


  
 
 
 


Ответни реплики при молба,  
които изразяват съгласие: 


 
 


 Добре, щом искаш. 
 Ще се съобразя с теб. 
 Не бих могъл да ти откажа. 
 За мен ще бъде удоволствие да ти помогна. 
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Приложение №4                                                                                                   
 
 


Ситуации 
 
а) Отправяне на молба и отказване на молба 


 Учителят обяснява учебен материал. Ти се разсейваш за момент и не 
можеш да разбереш по-нататък обясненията на учителя. Как ще 
поискаш от учителя отново да ти обясни пропуснатото? 


 Твой приятел те е поканил на рожден ден. Как ще помолиш 
родителите си да ти позволят да отидеш на рождения ден? 


 Твой съученик отново си е забравил парите за закуска. Той идва при 
теб и те моли да му дадеш в заем пари. Ти се сещаш, че вече ти дължи 
2 лева. Как ще му откажеш? 


 Твой приятел те моли да поиграете навън, но ти все още не си 
свършил с домашните си задължения. Как ще му откажеш? 


 б) Изразяване на благодарност 


 Забравил си учебника по математика у дома. Учителят ти дава 
неговия, за да работиш пълноценно в час. С какви думи би могъл да 
му благодариш за това? 


 Връщаш се у дома. Разказваш на баща си как е преминал деня за теб. 
Той те слуша с внимание. Как ще му благодариш за това? 


 Твоят приятел винаги се сеща за именния ти ден и те поздравява. Как 
ще му благодариш за това? 


 В училище твоя съученичка ти обяснява част от урока, която не 
разбираш. Как ще й благодариш за времето, което ти отделя? 


в) Поднасяне на извинение 


 Вчера ти обвини Иван за нещо, което не е направил. Как ще му се 
извиниш за това? 


 Преди два дни ти излъга учителката си, че имаш домашно по 
български език. Тя разбра. Как ще й се извиниш за това? 


 Майка ти те е помолила да подредиш стаята си и да й помогнеш за 
вечерята. Ти пренебрегваш молбата й – глезиш се, цупиш се и не й 
помагаш. Как ще й се извиниш за това? 


 Днес ти обиди твой съученик, който пропусна два гола и вашият 
отбор загуби. Как ще му се извиниш? 
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Приложение №5                                                                                                   


 


 
Мъдрости, свързани с: 


 


а) Отправяне на молба и отказване на молба 
 „Макар че вратите са отворени, поискай разрешение да влезеш.” 
 „Който чука на вратата, той ще получи отговор.” 
 „От хората следва да искаме услуги според възможностите им, а не 
според нашите желания.” 


 „Малките молби се изпълняват трудно.” 
 „Скъпа е и една евтина молба.” 
 „Обещай бавно, изпълнявай бързо.” 
 „Приеми от самото начало, че ще ти се отказва понякога.” 
 „Жителите на Азия били роби на господарите си, защото не 
можели да казват една сричка: Не.” 


 


б) Отправяне на благодарност 
 „Нека мълчи този, който е дал, да говори този, който е получил.” 
 „Своето благодаря не жали, а чуждото не чакай.” 
 „Благодарността е най-малка от добродетелите, неблагодарността е 
най-лошият от пороците.” 


 „Когато се наядеш с плодове, помисли с благодарност за онзи, който е 
посадил дървото.” 


 „Не забравяй услугите, които са ти отказвани, а забравяй тези, които 
ти си оказал.” 


 „Не плюй в кладенеца, от който си пил.” 
 „Не тръшкай силно вратата, през която пак ще трябва да влизаш.” 


 


в) Поднасяне на извинение  
 „Съумял си да сгрешиш, съумей и да се покаеш (извиниш).” 
 „С обвинения не можеш да се оправдаеш.” 
 „Греши, но си признавай.” 
 „Най-голямата грешка е да мислиш, че никога не грешиш.” 
 „Който кривия жали, спрямо правия греши.” 
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Приложение №6                                                                                                   
 


Кръгът на моите интереси 
  


Попълни таблицата по долу! В празната графа, срещу всеки въпрос, 
отбележи своя отговор!  
 Ако искаш да отговориш с „не”, постави знак минус (-). 
 Ако искаш да отговориш с „да”, имаш възможност да поставиш един или 
няколко знака плюс (+), в зависимост от това колко силно е твоето „да”. 
Например: 


 Ако отговорът ти е обичам (харесва ми), или просто – „да”- 
отбелязваш един плюс: (+); 


 Ако отговорът ти е много обичам (много ми харесва) - отбелязваш 
два плюса: (+ +); 


 Ако отговорът ти е много, много обичам (много, много ми харесва) - 
отбелязваш три плюса: (+ + +); 


 Ако отговорът ти е най-много обичам (най-много ми харесва) - 
отбелязваш четири плюса: (+ + + +); 


 Ако отговорът ти е повече от всичко обичам (повече от всичко ми 
харесва) - отбелязваш пет плюса: (+ + + + +); 


Ако желаеш, можеш да продължиш по - нататък с твои оценки, които си 
измислиш, и за които ще поставяш още повече плюсове! 
 
 


 
Въпроси 


 


 
Отговори 


1. Обичаш ли да рисуваш? 
 


 


2. Интересно ли ти е да четеш книги 
и да научаваш любопитни неща от 
тях? 
 


 


3. Харесва ли ти да правиш нещо 
заедно със своите връстници? 
 


 


4. Обичаш ли да пееш и танцуваш? 
 


 


5. Обичаш ли да спортуваш? 
 


 


6. Интересно ли ти е да занимаваш 
по-малки деца и да се грижиш за 
тях? 
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7. Имаш ли желание да тренираш 
спорт, в който би могъл да 
постигнеш високи резултати? 
 


 


8. Харесва ли ти да решаваш задачи 
по математика? 
 


 


9. Искаш ли да се научиш да свириш 
добре на някакъв музикален 
инструмент? 
 


 


10. Обичаш ли да участваш в 
спортни състезания? 
 


 


11. Харесва ли ти да помагаш на 
другите да разрешават спорове 
помежду си? 
 


 


12. Обичаш ли да задаваш на себе си 
и на по-големите от теб трудни 
въпроси: за природата, хората, 
техниката и др. 
 


 


 
 
 
 Сега събери на едно място плюсовете от следните групи въпроси: 
 
 I група въпроси  (№1, №4, №9):  ........................................................... 
                                                         (Колко плюса общо събра?) 


 II група въпроси  (№2, №8, №12):  ....................................................... 
                                                         (Колко плюса общо събра?) 


 III група въпроси  (№3, №6, №11): ...................................................... 
                                                         (Колко плюса общо събра?) 


 IV група въпроси  (№5, №7, №10):  ..................................................... 
                                                         (Колко плюса общо събра?)   
 
 Отговорите със знак минус (-) не се отчитат. 
 
 Всяка група въпроси се отнася за определен вид интереси: 
 I група - интереси към занимания с изкуства; 
 II група - интереси към познанието, необходимост да научиш, да знаеш;  
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 III група - интереси към преживяванията на другите хора, необходимост 
да бъдеш с тях, да ги разбираш, да им помагаш; 
 IV група - интереси към спорта и необходимост от физическо здраве и 
издръжливост. 
 Сам можеш да определиш, според броя на събраните плюсове, коя група 
интереси е най-важна за теб. 
 
 Сега погледни изобразения кръг! Представи си, че това е кръгът на 
твоите интереси (сборът от всички плюсове)! Тогава, най-голямата част от 
кръга ще съответства на онази група интереси, към която си проявил най-
голямо предпочитание (където сборът от плюсовете е най-голям). По-малката 
част съответства на групата интереси, където сборът от плюсовете е по-малък; 
още по-малката част - на групата интереси с още по-малък сбор и накрая най-
малката част - на интересите с най-малък сбор от плюсове. 
 Върху всяка част от кръга запиши съответстващите интереси! 
 Избери си цвят за всеки вид интереси и оцвети частите на кръга! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ето че кръгът на твоите интереси е готов! Харесва ли ти съотношението 


между интересите (цветовете)?  
 
 Забележка: Ако големината на частите на изобразения тук кръг не 
съответства на твоите резултати, нарисувай свой кръг и сам определи 
големината на частите му! 
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Приложение №7                                                                                                   
 


 
 
 


Стъпала към целта 
 
 Избери цел, която желаеш да постигнеш и я запиши на посоченото място. 


След това запиши върху стъпалата последователни действия, които ще те 


отведат до нея! 


 
 


Цел: 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 85







Приложение №8                                                                                                  
 
 
 
 


 
Договор със себе си 


 


на 
 


................................................................................... 
(име) 


 
 


 Целта, която си избирам е ....................................................................... 
 
 Аз се нуждая от ..........................................................., за да я постигна. 
 
 Трудностите могат да бъдат свързани с ................................................ 
 
 Аз ще се опитам да преодолея това с .................................................... 
 
 Аз ще помоля ........................................................................................... 
  
 да ми помогне. 
 
 Моят краен срок е ..................................................................................... 
 
 


                                                                                        
Подпис.................. 
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