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І.

Интерактивното обучение

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 подалеч 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
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.
1
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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 подълбока.” (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
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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 подобре 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 полесно.
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 подолу методи и техники, които най-често се определят като интерактивни.
Тяхното представяне тук ще улесни читателя в разбирането на описаните понататък 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

14

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.

17

3. Техники за организиране на взаимодействията в класа
Предназначението на тези техники е да създават благоприятни социалнопсихологически 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 поефективно 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 подобри 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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ІІ.

Личностните и социални умения като предмет на учене

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 посилни 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,

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.
1
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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





2.

Умения за изграждане на адекватен Аз-образ





3.

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).

Умения за поддържане на континуитет и позитивен Аз-образ








4.

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).

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 - Азстратегии в ситуации на загуба, натиск, депресии, стрес и др.

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




2.

Умения за сътрудничество



3.



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.

Умения за отстояване на права
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изграждане на общности; работа в група (учене в група);
разрешаване на конфликти; водене на преговори.

Умения за изследване на ценности


4.

осъществяване на емпатична връзка, активно слушане, даване и получаване
на обратна връзка;
владеене на разнообразни средства за общуване (вербална и невербална
комуникация);
дебатиране.

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.

ІІІ.

Образователни модели за развитие на личностни и социални
умения на децата в начална училищна възраст

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)
2)
3)
4)
5)

... да учим заедно;
... да харесваме себе си;
... да бъдем с хората, които обичаме;
... да се грижим за себе си и за другите;
... 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

ІІІ.

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.

(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 игри 1 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.
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.

1
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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 пократко 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 найблизо 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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ІІІ.

Образователни модели за развитие на личностни и социални
умения на децата в начална училищна възраст

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 найподходящото 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
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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

ІІІ.

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.

(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

48

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 аз
понякога не спазвам:

Правилата, които моите
родители понякога не
спазват:

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.
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(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?
54

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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ІІІ.

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.

(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.

Остров
„Сигурност”

остров

33

22

11

“Сигурност”
3
3

22

11

„Здраве

33

„Любов”
22

11

„Пари”
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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:

Полезно за
здравето

Вредно за
здравето

Не знам

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 поголеми 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 найголямата 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 помалките 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:
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 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:

Какви трудности срещат
децата с увреждания
(слухови, зрителни,
двигателни, умствени)?

Как можем да им
помогнем?

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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ІІІ.

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.

(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 полесно 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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Приложения
(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. ........................
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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
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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.

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
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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?

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
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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Отговори

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 найголямо 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 наймалката 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:
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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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