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"Аз и ти заедно" е учебно помагало, предназначено за работа с ученици на 12-13 години 

в условията на класната стая. Книгата е практическо ръководство за обучение, чрез 

групови методи, на правата и задълженията на ученика в семейството и училището, 

възпитание в отговорност към себе си и другите, осъзнаване националното и 

европейско достойнство и толерантност към хората.  

Информацията към определените теми е предназначена за получаването на 

първоначални знания за понятия, имащи отношение към гражданското образование и 

запознаването със закона.  

Първостепенна задача е изграждането на уважение, доверие, работа в групи, 

заедно, с цел развитие на процесите на общуване, увереност в себе си истинско 

достойнство. Това налага с книгата да работят преподаватели и младежи, преминали 

обучение в интерактивни методи за организиране на учениците. Представянето на 

чисто познавателната част на темите не представлява трудност за водещия. Важно, 

обаче, е стимулиране към активно участие, задаването на въпроси, което зависи от 

доверието, начинът на поднасяне интерпретацията на упражненията. Себеуважението, 

доверието, отговорността към себе си и другите налагат умения за управление 

динамиката на групата. Друг важен елемент е насърчаването на творчеството и 

свободното изказване на чусвтвата. Работата в малка група често присъства при 

представянето на темите. Под това се има предвид разделянето на класа на групи от три 

до пет ученика. Така се осигурява относително лесно и сигурно участието на всеки в 

извършваните дейности, предоставя се "риска" да станеш и постепенно да развиеш 

умението да изказваш мислите си пред група хора, дава се възможност да чуеш и 

обсъдиш различни гледни точки. Препоръчително е участниците в малките групи да се 

сменят редовно. 

Основните ядра на гражданското образование включват знания за задълженията 

и отговорностите, институциите, гражданските и политическите права, националната 

идентичност. Екипът, разработил темите, изхожда от принципа, че свободно общество 

се гради от можещи и знаещи отговорностите си хора, умеещи да отстояват правата си, 

без да нарушават правата и достойнството на останалите. Началото е изграждането на 

ресурси от социални умения.  

 

За написването на книгата усилия 

положиха:  

Христо Беров - юрист; 

Нели Георгиева - педагог, психолог; 

Красимир Лойков – педагог; 

Даниела Николова – педагог; 

Илинка Недялкова – историк; 

Тодор Димов – юрист 

Художествено оформление: Стоян 

Петров
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КОГА И КАК 3АПОЧНА ВСИЧКО ? 

 

Англия е родина на първите правила и актове, свързани с правата на 

човека. Началото е поставено с "Великата харта на Своодата", оповестена през 1215 

година. Тя е договор между краля и бароните и съдържа правото на собственост и правото 

на неприкосновепост на личността. Веднъж започнали, нещата не спряха до тук.  

 1628 - Бе създадена "Петиция за правата", която съдържаа правото на лична 

свобода.  

 1679 - Задържаните да бъдат предавани в съда. Сложи се началото на 

предотвратяване произволното задържане на хора, извършили престъпление.  

 1689 – „Бил за правата“ каза : „Всички са равни пред закона!“ 

Америка не остана по-назад от тези процеси. 

 1776 - Неотменните права на живот, свобода, стремеж към щастие намериха 

място в Декларацията за независимостта на САЩ. Държавата и правителството 

вече нямат право да се намесват по отношение на тези права.  

 1791 - В конституцията на САЩ бяха нанесени първите Десет поправки. Те 

включват неприкосновеност на жилището, правото на носене на оръжие и 

забраната на произволните арести.  

 1789 - Буржоазната революция във Франция донася на гражданите Декларация за 

правата на човека и гражданина. 3а първи път правото на образование става 

общо за всички граждани.  

 1879 - Никой в българското княжество не може нито да купува, нито да продава 

человечески същества. Всякой роб, какъвто пол, вяра и народпост да бъде, 

свободен става, щом стъпи на българска територия." 
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                   Европа и Европейският съюз продължават и разширяват правата на 

човека, на своите граждани. 

 

19 септември 1946 г.  

В прочутата си реч в Цюрихския университет Уинстън Чърчил призовава към “Съединени 

щати на Европа”. Според него, “необходимо е такова средство, чрез което като по магия 

би се променила цялата сцена и за няколко години Европа би станала свободна и 

щастлива, каквато е Швейцария днес”. 

 

7-11 май 1948 г. 

Европейският конгрес, организиран от Международния координационен комитет на 

движенията за обединяване на Европа, се свиква в Хага, Холандия. Той е ръководен и 

събира 800 делегати. 

Участниците препоръчват създаването на Европейска дискусионна асамблея и на 

Специален европейски съвет, които да подготвят политическата и икономическа 

интеграция на европейските страни. Те също така предлагат приемането на Харта за 

човешките права и с оглед на прилагането й създаването на Съд на справедливостта. 

 

5 май 1949 г. 

В Лондон 10 държави, които се стремят към защита правата на човека, плуралистичната 

демокрация и върховенството на закона, както и с оглед консолидирането на 

демократичната стабилност в Европа подписват Устава на Съвета на Европа. Той влиза в 

сила на 5 август същата година. Първата сесия на Консултативната асамблея се провежда 

в Страсбург в началото на септември 1949 г. 

 

9 май 1950 г. 

В реч вдъхновена от Жан Моне, френският външен министър Робер Шуман предлага 

Франция, Германия и всяка друга европейска държава, която би се присъединила към тях, 

да обединят своите въгледобивни и стоманодобивни ресурси (Декларацията“Шуман”). 

По-късно шест други държави се присъединяват към плана на Шуман, а самият план е 

одобрен от асамблеята на Съвета на Европа. 
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18 април 1951 г. 

Шестте държави (Белгия, Франция, Германия, Италия, Люксембург и 

Холандия)подписват Парижкия договор, с който се създава Европейската въгледобивна и 

стоманодобивна общност (ЕВСО), което е скромното начало на днешния Европейски 

съюз(ЕС). През май 1952 г. те също така подписват Договора за европейската 

отбранителна общност (ДЕО). 

 

4 ноември 1950 г. 

В Рим държавите-членки на Съвета на Европа подписват Европейската конвенция за 

правата на човека. Тя влиза в сила на 3 септември 1953 г. и дефинира основните права и 

свободи. С Конвенцията също така се създава международен механизъм, който да 

гарантира колективното спазване на документа от всички подписали го страни. Една от 

създадените с Конвенцията институции е Европейският съд по правата на човека, който бе 

създаден в Страсбург през 1959 г. 

 

18 септември 1959 г. 

В Страсбург е открит Европейския съд по правата на човека, създаден от Съвета на 

Европа в съответствие с Европейската конвенция за правата на човека. ЕСПЧ е основният 

инструмент за налагане задълженията, поети от държавите с присъединяването им към 

Европейската конвенция за правата на човека. 

 

13 август 1961 г. 

Издигане на Берлинската стена. 

 

18 октомври 1961 г. 

В Рим държавите-членки на Съвета на Европа подписват Европейската социална харта. Тя 

влиза в сила на 26 февруари 1965 г. Защитавайки социалните и икономическите права на 

човека, този документ е естествено допълнение към Европейската конвенция за правата на 

човека, която гарантира гражданските и политическите права на индивидите. 

 

10 декември 2012 

Европейският съюз получава Нобеловата награда за мир за 2012 г. на церемония в Осло. 

Наградата е признание за приноса на ЕС в продължение на шест десетилетия към 

отстояването на мира и помирението, демокрацията и правата на човека. 
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ЦЕЛИ: Да запознае учениците с историята на възникване на първите документи, свързани 

с правата на човека. 

ВРЕМЕ: Учебен час. 

МАТЕРИАЛИ: Бял лист хартия, боички, лепило, карфици - 4, парченце гума или друго, 

подходящо за залепване върху хартия. За урока може да се използват и индивидуални за 

учениците технически средства – таблети, или компютри. 

 

ПРОТИЧАНЕ НА УРОКА:  

1.1. 3наме.  

На бял лист или на компютрите, или таблетите си учениците могат да нарисуват 

контурите на картата на света и на Европейския съюз с помощта на флумастери и 

бои. След това изработват от материалите знамена на посочените държави, които 

поставят или забиват върху съответните места на картата. Това упражнение може 

да бъде изпълнено и по следния начин: На белия лист хартия или в електронен 

вариант учениците рисуват „свитък“ и отбелязват извоюваните права на човека в 

съответната държава, изработват знамето и го поставят в началото на съответния 

пасаж.  

 

Бих могъл да предложа на учениците още: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ОБЩУВАНЕ 

„Всички хора се раждат свободни u равни no достойнство и права!“ 

Начинът, по които човек слуша, поведението, което демонстрира в процеса на 

разговора, е от съществено значение за разбирането между хората.  

 „Лошото“ слушане включва характеристики като прекъсване на 

говорещия, груб, рязък тон, разлистване на книги, „сърфиране” на мобилен телефон 

докато той говори, отсъствие на зрителен контакт, въртене, изразяване на отегчение или 

нетърпение с мимиката на лицето, потропване с крак, т.е. знаци на тялото и гласа, които 

казват на говорещия „Махни се, не искам да те слушам!“.  

 „Доброто“ слушане се характеризира с установяване на контакт с 

говорещия, леко кимане с глава, задаване на подходящи въпроси във връзка с темата на 

разговора, изслушване без грубо вмешателство и агресия, т.е. елементи на слушащия, 

които посочват на говорещия, че е внимателно слушан и това, което казва е интересно.  

 

Лошо слушане   Добро слушане 

Можеш да изготвиш предварително табло „Добро и лошо слушане“ с описание на 

елементите от поведението, които характеризират съответния стил. Таблото може да 

остане в класната стая.  

Поддържането на добри отношения се затруднява, когато хората не се етремят да 

се опознаят и да разберат нещо повече за света на другите около тях.  

Учителят може да има съществена роля при създаването и поддържането на добри 

взаимоотношения в класа. Ти можеш да водиш внимателно и целенасочено своите 

ученици към по-добро взаимно опознаване.  
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Понякога за учениците е по-лесно да се изразяват без думи. С помощта на мимика, 

жест, поза могат да се кажат неща, за които думите трудно идват. В същото време 

невербалното изразяване „отключва“, улеснява физическия контакт между хората. 

ЦЕЛИ:  

 да формира активно отношение към проблемите на човешките 

отношения; 

 да накара учениците да се замислят за собственото си място и 

роля в процеса на изграждане на отношенията;  

 да провокира усвояването на нови поведенчески умения, 

свързано с изграждането на добри взаимоотношения, 

основани на зачитане достойнството на другите. 

ВРЕМЕ: 2 учебни часа. 

МАТЕРИАЛИ: Големи бели листове, маркери, флумастери, листове за рисуване, тиксо, 

ножици, компютърно или друго аудиоозвучаване за един от уроците. 

ПРОТИЧАНЕ НА УРОКА:  

 

1. Правила на отношенията.  

1.1. Задай на учениците въпроса: "Какво улеснява отношенията между хората?", 

използвайки метода на мозъчната атака.  

Отговорите запиши на големи листове или на компютъра си с проектиран екран.  

1.2. Задай въпроса: „Какво затруднява отношенията между хората?“, като отново 

записваш отговорите. 

1.3. Направи обсъждане на получената от двата въпроса информация.  

1.4. Предложи на учениците да си изработят групов договор, който ще установи правилата 

на техните отношения по време на работата.  

Забележка: Ценността на изработването на груповия се състои в участието на 

самите ученици в процеса на обмисляне на неговите правила и условия. Кажете им, че 
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целта е да улеснят работата си, да направят общуването си по лесно, по приятно и 

полезно.  

2. „Добро“ и „лошо“ слушане.  

2.1. С помощта на колега или ученик от групата, с когото предварително сте репетирали, 

изиграйте пред класа сценка на тема: „Разговор с приятел“. При първото изиграване 

демонстрирайте т.нар. „лошо слушане“, а при второто – „доброто слушане“.  

2.2. 3адай на учениците въпроса: „Какво видяхте в първия и във втория случай“. 3аписвай 

отговорите на табло. 

2.3. Направете обсъждане, как доброто и лошото слушане могат да улеснят или да 

попречат на отношенията между хората. Акцентирай отново на поведението, което 

демонстрира добро и слушане.  

2.4. Раздели учениците по двойки. Нека да изиграят ситуацията „Разговор в 

междучасието“, като единият бъде говорещият, а другият трябва да го слуша.  

Искай от учениците да бъдат актьори два пъти - първият път трябва да 

изиграят ситуацията от гледна точка на „доброто слушане“, а вторият път - от гледна 

точка на „лошото слушане“. 

2.5. Събери учениците в кръг. Помоли ги да споделят какви чувства са изпитвали по време 

на разговора в двете различни ситуации.  
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3. Взаимно опознаване и разбиране света на другия.  

 

„Детето от рождение има право на име, право да придобие гражданство и 

доколкото е възможно, право да познава и да бъде отглеждано от своите 

родители ." 

 

 

3.1. Помоли всеки да нарисува собственото си име така, както той желае. Инструкцията 

трябва да бъде: „Нарисувай своето име“. Не давай допълнителни указания, освен 

информацията, че рисунките няма да се оценяват по художествените им качества. 

Имената не трябва да бъдат написани върху рисунките.  

След като рисуването приключи, поставете рисунките пред всички. Нека учениците 

се опитат да отгатнат на кого е всяка една от тях. Насочи разговора към някои неща, 

свързани с името, които ще помогнат на учениците да се опознаят по-добре, например 

знаят ли на кого са кръстени, какво значение носи неговото име и т.н.  

3.2. Предложи на един доброволец от класа да излезе в коридора. Останалите в стаята 

ученици трябва да посочат най-малко 10 негови положителни характеристики. Записвай 

ги на дъската или на постер.  

След това покани доброволеца да влезе. Нека се той се опита да отгатне кой, какво 

е посочил като негова характеристика.  

Запомни! Стимулирай изразяването само на положителните черти на 

този, който е извън стаята. Не давай възможност на учениците да се опитват да споделят 

неща от друг характер за него. Целта на упражнението е позитивирането на учениците в 

класа един към друг.  
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3.3. Проведи разговор с учениците за това колко важно за добрите отношения е да си 

дават сметка за положителните характеристики на хората, а да не се стремят да 

акцентират само върху слаби страни. 

4. В света на другите (продължение). 

4.1. Обясни на учениците да организират парти, но малко по-особено: то ще бъде 

събиране, на което никой няма да говори. 3а тази цел всеки трябва да изработи покана, 

която да информира за това невербално събиране. 3а изработването на поканата е добре да 

отделиш един учебен час. Обсъди с учениците текста на поканата - той трябва да бъде 

еднакъв за всички и от него трябва да става ясно, че партито ще бъде невербално и целта 

му ще бъде по-доброто опознаване, напр. да се посочи: „Гледай, докосвай, танцувай, но не 

говори“.  

След като сте обсъдили текста, запиши го на класната дъска и остави учениците да 

изработят поканите. Малко преди края на часа ги помоли да връчат поканите cu нa човек 

от класа, когото те си изберат. Всеки трябва да получи покана.  

4.2. По-голямата част от следващия учебен час посвети на невербалното парти. Добре би 

било да има техническо средство, на което може да се пусне тиха музика. Кажете на 

учениците, че трябва да се запознаят с колкото се може повече хора на партито и да се 

стремят да разговарят колкото може повече неща за тях, напр. какво е любимото им 

занимание, кое е любимото им животно, кой цвят предпочитат, коя храна обичат най-

много и т.н. Единственото условие е „разговорът“ да бъде без думи.  

4.3. След приключването на партито поздрави учениците за усилията им да изразяват 

неща, свързани с тях самите, без думи.  

Във връзка с темата бих могъл да предложа:       

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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НАШИЯТ ОБЩ ДОМ 

 

„Домът, личният живот, семейството са неприкосновени!“ 

Речник: Домът е сграда или апартамент за жилище на отделно семеиство; покъщнина; 

домакинство. Роден кът, родина. 

ВРЕМЕ: 2 учебни часа 

МАТЕРИАЛИ: Фотоси и рисунки на къщи и домове от различни страни и култури; 

големи бели листове, маркери, бои. 

ПРОТИЧАНЕ НА УРОКА:  

1.1. Какво съм направил добре през тази седмица вкъщи?  

Задай на учениците този въпрос и им дай възможност за свободно изразяване. 

Споделените дейности запиши на учебната дъска. Постави ударение върху отношението 

им към изпълнението на дейностите и стимулирай към положителна оценка на силните 

страни от учениците за учениците чрез въпросите:  

 Защо извърши тази дейност?; 

 Някой накара ли те?; 

 Как се чувстваше след това?; 

 Как реагираха хората около теб, какво ти казаха?; 

 Доволен ли си сега?  

и др.  

1.2.  Домовете нa другите хора по света.  

Покажи на учениците снимки и рисунки на домове и къщи от различни страни и култури. 

Нека снимките да бъдат сред учениците.  
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Въпроси: 

 Какво общо има между различните домове? 

 Какво различно виждате между тях? 

 За какво служи всеки от тези домове? 

Отговорите от последния въпрос запиши на дъската. Изисквай конкретни отговори. 

 

1.3. Моят бъдещ дом.  

Предложи на учениците да довършват последователно изреченията:  

1. Моят бъдещ дом ще има  

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Моят бъдещ дом ще се намира в   

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. В него ще живеят заедно с мен и  

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

1.4. Общ дом.                                                                                  

Помоли учениците да построят общ дом с наличните в стаята материали. Дай им големите 

бели листове, боите и създай възможност да работят творчески и свободно да 

преобразуват пространството в стаята. Може да отделят пространство в класната стая за 
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кухня, хол и т.н. Важното в случая е учениците заедно да вземат решения и заедно да ги 

изпълняват. Ако възникнат конфликти, помагай да се избегне насилието. Поощрявай 

всяко усилие на участниците.  

1.5. Обсъждане на строителството на общия дом.                   

Въпроси:  

 Какъв бе твоят принос при изграждането на нашия дом?; 

 От кого получи помощ?; 

 На кого помогна?; 

 Кога се чувстваше по-добре - когато ти помагаше или когато ти помагаха?; 

 На кого помагаш най-често вкъщи?;  

 Кой ти помага най-често и с какво?  

 

1.6. Какво ти кареса най-много в занятията досега?  

В продължение на 5 мин. децата да споделят първо само това, което им е харесало най-

много и са направили добре, а след това - нещата, които биха могли да направят по-добре.  

Имам и други предложения към този урок:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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МОЕТО ЛИЧІНО ПРОСТРАНСТВО B ДОМА  

ЦЕЛИ:  

• формиране на активно гражданско отношение към собствеността, към 

правото на всеки човек на лично пространство, на дом и уют;  

• разкриване на нагласите на учениците към дома като и естествено средище 

на семейството;  

• учениците да се научат да наблюдават и анализират и своите въздеиствия 

върху другите;  

• да се повиши мотивацията им;  

• да се усвоят от ученйците нови модели нa поведение. 

ВРЕМЕ:  2 часа 

МАТЕРИАЛИ: Бели листове, цветни моливи, бои, флумастери. 

ПРОТИЧАНЕ НА УРОКА:  

1.1. Какво правя добре вкъщи?  

Раздай на учениците флумастри, бои и бели листове, разделени на 4 полета. Постави 

задачата: „Нарисувайте във всяко от четирите полета дейности, които извършвате добре в 

своя дом!“ 

След като учениците са готови с рисунките си, направи изложба с тях на дъската или 

"стената" и проведи дискусия, като насочваш въпросите си към отношението на децата 

при изпълнението на дейностите в дома. Стимулирай силните им страни.  

1.2. „Вкъщи кипи млякото“.  

Един ученик по желание застава в средата нa групата и показва невербално как кипи 

млякото, след което той посочва някой друг, който показва как майка му реже лук. 

Последователно всеки един от групата става и показва по невербален начин дейности, 

които се извършват в дома, а останалите от групата трябва да познаят какво прави той. 
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1.3. Моята стая.  

Раздай на всеки ученик листи и цветни моливи и дай инструкцията: „Направете екица на 

своята стая такава, каквато желаете да бъде и както си представяте, че трябва да 

изглежда!“.  

След това учениците се приканват да нарисуват на друг лист своите стаи, или ако нямат 

такива, своето лично пространство в дома. Завършили рисунките си, учениците затварят 

плътно кръга и последователно, един след друг, ги показват и водят разговор за тях. 

Помогни им при обждането с въпросйте:  

 Как виждаш своята стая?; 

 Какво би искал да има в нея?; 

 Как би я боядисал?; 

 Кой най-често нарушава твоето любимо място вкъщи?;  

 Как се чувстваш ти тогава? Какво би искал да му кажеш?; 

 Какви грижи полагаш за своята стая? и т.н.  

                                                               3авърши дискусията с играта: 

1.4. „Вълшебници“.  

Предложи на учениците, чрез въображението си всеки един от тях да измисли и предложи 

подарък за стаята на свой приятел от класа/групата (без да го споделят). Учениците стават 

прави, свободно се движат в стаята и чрез движения на ръцете си по невербален начин 

поднасят своите вълшебни дарове на приятелите си. 
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ПРИЕМ 

ВРЕМЕ: 4 учебни часа 

МАТЕРИАЛИ: Бели листове, химикали, пощенски картички и пликове, гланцови 

блокчета, ножици и лепило. Касетофон, касети, храна за приготвяне на сандвичи, 

прибори, салфетки, сокове. 

ПРОТИЧАНЕ НА УРОКА :  

1.1. „Ха-ха-ха!“       

Седнали на столовете си в кръг, всеки ученик слага главата си на краката на другарчето си 

отдясно така, че тя да се допира до корема му. По даден от теб сигнал всички започват да 

се смеят силно: „Xa-xa-xa!“, усещайки трептенията в корема на съседа си.  

1.2. Преустройство на дома и подготовка за прием.  

Предложи на учениците да посрещнат гости следващата седмица в своя нов дом. Попитай 

ги дали е необходимо да преустроят дома си и при нужда - го извършете. Учениците може 

да изработят гирлянди и украса за своя общ дом. По метода на мозъчната атака запишете 

всички необходими дейности и неща по самата подготовка и по приема. Съвместно 

разпределете отговорпостите. Обърни внимание те да бъдат балансирани между всички 

участници в класа/групата.  

1.3. Покана.     

Раздай на учениците пликове и картички. Раздели класа на 3 групи и постави задачата 

всяка група да подготви текст за покана за приема. Да направят и списък от хора, на които 

да бъдат връчени поканите. След това всяка група, чрез избран от нея говорител, 

представя текста на поканите и списъка с поканените. Заедно приемат общ текст и 

попълват картичките. Добре ще е, ако за приема бъдат поканени родители и приятели от 

съседни класове.  
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1.4. Прием.     

Час преди приема учениците сами приготвят сандвичи, подреждат маса. Определи двойка, 

която да посреща официално гостите на входа на стаята и да ги представя пред другите, 

ученик, който ще се грижи за музиката за музикалните и официални поздрави и танци. 

Благодари на всеки, който е отделил от времето си за приема.  

1.5.  Завършващо упражнение.  

Учениците последователно завършват изречението:  

„Днес най-приятно ми беше“ 

_________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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В УЧИЛИЩЕ 

„Всеки има право на образование“    

Речиик:  

Ученици са лицата, включени във формите на училищно обучение.  

ЦЕЛ :  

 учениците да се запознаят с правата и отговорностите в училище;  

 да осъзнаят отговорностите на поведение и живот в условията на класната стая;  

 да почувстват ценността на взаимоотношенията между себе си и другите; 

 да се насърчава изслушването на различни мнения. 

ВРЕМЕ: 4 учебни часа 

МАТЕРИАЛИ :  

ПРОТИЧАНЕ НА УРОКА: 

1.1. Лице в лице.    

Разделете класа по двойки, като учениците се преброят на „първи“ и „втори“ или 

по друг начин /момиче-момче; от първия и последен чин; родени през един и същи месец 

и т.н./. Нека всеки ученик от двойката да застане на „куц крак“, гледайки партньора си в 

лицето. Трудно е да се стои продължително време по този начин. Сега подайте ръце и се 

хванете. Така е по лесно, когато си помагаме.  
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1.2. Как изглежда този човек?  

Помолете учениците да си изберат любим герой. Разделете ги на групи от пет 

човека и в рамките на пет минути да споделят кого са избрали и защо. Един представител 

на групите да направи изказване за характерните черти на героите от техните групи. 

Необходимо е останалите от класа да слушат внимателно и да прибавят само нови 

особености, непосочени от предишните говорители. Тук можете да припомните и 

умението да изслушваш и зачиташ мненията на другите хора. 

Насочете сега вниманието на учениците към фигурите в училището - директор, 

библиотекар, лекар, учител и други, които те посочат. Насърчете няколко от участниците 

да се опитат да ги изиграят така, както те ги възприемат / важен, надут, строг и т.н./, без да 

оrраничавате изявите им.  

А сега : „Как се чувствате вие в училище ?“. 

Съдействайте всеки от учениците да изобрази своя статус в училище, класа. Важно 

в случая е всеки да получи похвала /предложете аплодиране на изявите/ и възможност да 

участва.  

Забележка: Вие ще можете да получите информация за пасивните, 

неуверени ученици, което ще ви помогне да ги включвате по активно в игрите, да им 

поверите задачи, които да развиват в тях силните им страни.  

1.3. Тези правила ми харесват повече.  

На голям лист бяла хартия начертайте таблица с две колони: 

Нещата, които не мога да правя в 

училище. 

Нещата, които мога да правя в 

училище. 

1. 1. 

2. 2. 
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Чрез метода на мозъчната атака събери данните от учениците и ги 

нанеси в съответните колони.  

Запознай децата с правилника на училището, като имаш предвид нещата, 

които те са посочили. Обсъждай с тях всеки възникнал въпрос. Раздели класа na гpyпu от 

трима ученика и нека за десет минути да напишат предложения за „харта на класа“. 

Събери идеите, след което ги прочети и всяка от тях обсъди с останалите групи. 

Постигнете общо съгласие за правилата в класа. Напишете ги с флумастери на бял лист и 

нека те да останат на стената, така че да бъдат виждани по всяко време от всички.  

Кажи на учениците, че това са техните „закони“ на поведение. 

Спазването им вече е отговорност на всеки един и гарантира неговото достойнство и това 

на останалите.  

 

Забележка: Законът за образование посочва правото на всеки ученик на избор 

на училище, извънкласни форми на обучение, информация, консултации, зачитане на 

личното му достойнство. Но обърни внимание и върху факта, че ученикът е длъжен да 

изпълнява учебните си задължения и норми на поведение.  
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1.4. Кoe къде е?  

Работете отново по групи от трима или четирима ученика. В училище има много 

кабинети, библиотека, физкултурен салон и т.н. Нека един от групата да се опита да 

обясни на останалите двама къде се намира едно от тези неща. Те непрекъснато му задават 

допълнителни въпроси, като по този начин го карат да привнася все повече подробности. 

По този начин учениците ще продължат да развиват уменията си да слушат и говорят, 

както и да чертаят „карта“ с думите си. 

 
                        

1.5. А сега какво?   

Разкажете на учениците следната история: 

„Петър е ученик в пети клас. 

Всеки ден той тръгва към училище, но 

след известно време родителите му 

научават, че Петър доста често 

закъснява или бяга от час. След 

разговор с учителката и Петър, става  

ясно, че той посещава близкия клуб за 

билярд и електронни игри. Отсъствията 

му са много, бележките му са слаби“. 

Обсъдете с учениците ситуацията и ги 

помолете да предложат варианти за 

решение. Запишете ги на лист хартия 

или на класната дъска.  

 

 

 

 

Забележка: Посочете на учениците, че тогава, когато човек знае своите 

задължения, изборът на решение е в негови ръце.  
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1.6. Така би изглеждало много по-добре. 

Раздайте на учениците бели листи за рисуване. Нека да изобразят училището 

такова, каквото е в техните представи. Направете изложба с техните рисунки.  

 

Учениците сами предложиха:                                               

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

ПРОФЕСИЯТА 

            

                                         

„Правото на труд включва правото на всеки човек да има възможност да изкарва 

прехраната си чрез труд, свободно избран!“ 

ЦЕЛ:  

 да подпомогне консултирането нa учениците по въпросите, свързани с 

професионалното им ориентиране;  

 да получат представа за разнообpазието от професии;  

 да осъзнаят отговорността при избор на бъдеща професия.  
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ВРЕМЕ: 2 учебни часа. 

МАТЕРИАЛИ: бяла хартия, моливи, гланцово блокче. 

ПРОТИЧАНЕ НА УРОКА:  

1.1. Знаменитости.  

Предложете на учениците да изброят имена на знаменитости. Запишете ги на лист 

хартия, може и на кластната дъска. Посочете отстрани техните професии и ги 

подканете да разкажат какво знаят за тях. Насочете вниманието им към разообразието 

от професии, техните трудности и положителни страни.  

1.2. Традиции в професпята.     

 Помолете учениците да начертаят на лист хартия родословното си дърво, доколкото са 

запознати с него. Нека след това да отбележат професиите на своите родителите и 

роднини. Обсъдете с тях професиите, които се предават от родител на деца, както и 

тези, които вече не се срещат.  

Забележка: Кажете на учениците, че следващия час ще говорите за хобито на 

хората и да донесат свои колекции, ако имат такива.  

1.3. Хоби.  

Дайте възможност на всеки ученик, в рамките на една минута, да разкаже за своето 

любимо занимание, да покаже колекцията си. Важно е в случая всеки да получи време 

за изява. 

След представянето нека всеки да измисли реклама за своето занимание и Вие я 

прочетете пред останалите. Не е необходимо да се споменава името на съставителя.  
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1.4. Моите възможности.  

Раздайте на учениците лист за рисуване. Нека да нарисуват любимите 

си герои, човека на когото искат да приличат, своя приятел. След края ги помолете да 

потърсят и запишат тези характеристики, които ги привличат. Сега нека погледнат към 

себе си и отбележат на същия лист своите силни страни и най-голямото си постижение 

до този момент. Нека да изработят цветен етикет с успехите си и го поставят на 

подходящо за тях място, за да могат да го виждат често. Кажете им, че всеки е способен 

да развива тези свои качества, които счита за необходими в бъдещата си професия. 

Забележка: На тази основа бихте могли да съдействате на учениците да разработят 

свои едногодишни лични планове за усъвършенстване.  

1.5. Ако стана...  

Напишете на отделни листчета имената на различни професии 

/спортист, лекар, певец, шофьор, банкер, софтуерен специалист, писател и т.н. Дайте 

възможност на учениците да изтеглят едно от тях. След това могат да ги обърнат и 

прочетат написаното. Всеки по една минута да говори от името на човек, упражняващ 

тази професия, за нейните положителни и отрицателни страни.  

 

Кодексът на труда забранява приемането на работа на лице, ненавършило 

шестнадесет години. 

 

  Имам и други идеи:   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



~ 27 ~ 

 

 

 

ЧОВЕЧЕСТВО, НАРОД, НАЦИЯ 

 

„Държавите трябва да предприемат всички необходими законодателни, 

административни, обществени u образователни мерки за закрила на детето от 

всички форми на физическо и умствено насилие.“ 

Речник:  

агресия- прилагане нa въоръжена сила 

на на една държава към друга; 

българско - граждаиство - възниква 

при раждане на българска територия     

(Забележка: има и други 

обстоятелства, които не са посочени); 

малцинства- групи xopа, със свои 

расови, културни, религиозни черти; 

народ- всички граждани на една 

държава; 

чужденци- хора, които не ca граждани 

на страната, в която пребивават или 

живеят.

 

ЦЕЛ:  

 да запознае учениците c основните понятия, международни организации; 

 акцентира върху националната идентичност; 

 разива толерантност към всички народи;  

 да осъзнаят необходимостта народите да живеят в мир. 

ВРЕМЕ: 3 учебни часа. 

МАТЕРИАЛИ: бяла хартия, боички, гланцово блокче, стари списания. 
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ПРОТИЧАНЕ НА УPOКA:  

1.1. Щит и меч.  

Разделете учениците 

на две групи. Нека да застанат в редици 

с лице една към друга. Едната редица 

държи въображаеми меч, копие или 

друго оръжие. Тя напада. Другата 

редица има само две възможности: или 

да отвърне на удара, или да избяга. 

Движенията се извършват на моментни 

стъпки по знак, даден от учителя. След 

това групите се сменят.  

Забележка: Важно е да се внимава учениците да не се наранят. Целта е да се 

покаже липсата на алтернативи при война. 

1.2. Мирът няма цена.       

С помощта на бои, флумастери, гланцови блокчета, стари списания и т.н. учениците 

рисуват мира, така както си го представят. Отново направете изложба, за да покажете 

разнообразието от асоциации, свързани с тази тема. Попитайте учениците какви са 

чувствата, които са изпитали, докато са работили.  

Бихте могли да им покажете картината на Пикасо „Дете и гълъб“.  

 

Сега прочетете историята на създаване на ООН, като илюстрация на стремежа на 

хората към мир и свободно съществуване.  
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Стотици милиони обикновени хора, изтерзани от ужасите на войната, приеха 

благородната цел: да бъдат избавени идните поколения от бедствията на войната, 

всички човешки същества да са свободни и равни, всички и навсякъде по земята да 

живеят в достойни за човека условия. Тази цел стана реалност на 24 октомври 1945 

година. В Сан Франциско беше подписан Устава на Организацията на Обединените 

нации - ООН. Toзи ден бе обявен за Ден на Обединените нации.   

  

През 1948 година държавите-членки на OOН приеха декларация, която съдържа 

изложение на основните права, за които всеки човек може да претендира - Всеобща 

декларация за правата на човека.  
 

Европейски съюз ускори хода на сътрудничество между държавите и техните 

народи. За да подпомогне икономическите и социалнн реформи в Централна и 

източна Европа, Европейският съюз разработи множество програми, като 

отговорността за развитие на граждански общества е на народите от тези страни. 

 

1.3. Дървото на желанията.  

Помолете учениците да 

затворят очи и си представят, че са в 

гората на приказките. Там има вековно 

дърво, могъщо, с широки и устремени 

към небето клони. В сянката му 

пътникът може да си отпочине и 

помечтае. Нo той не знае, че това дърво 

е вълшебно. То нашепва пожелания, 

насочени към хората на Земята и те 

могат да станат истина, ако ги чуете. 

Bиe имате тази уникална възможност. 

Направете го. Така ще се включите в 

общия поток за щастие. След като 

учениците отворят очи, ги помолете да 

запишат на лист хартия това, което са 

чули. Нека сега да ги сгънат и направят 

от тези листове самолетчета. Ако някой 

ученик не може, стимулирайте го да си 

помогнат взаимно, но всички трябва да 

имат в ръцете си хартиен самолет. По 

даден от учителя знак, учениците 

изстрелват самолетчетата внимателно 

към друг участник на групата. След 

края на размяната; всеки трябва да има 

ново самолетче в ръка. Сега ги отворете 

и прочетете на глас пожеланията.  

1.4. Пътешествие.  

Учениците свободно се движат из стаята. Кажете им, че това в 

момента е техния кораб. Всички тук са заслужили правото да изберат на кое място да 

слязат, къде да живеят. При пляскане с ръце те спират и застиват. Те са там, където са 

пожелали. Нека всеки каже името на мястото, което е избрал и как се чувства там. 

/помогнете на учениците да стимулират емоциите си - весел, приятно ми е, спокоен, 

щуро, лудо/. Обединете ги по групи, като изхождате от принципа за най-

близкостоящите в стаята. Нека всяка група да изобрази без думи една от емоциите.  
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1.5. „Камъкът тежи на мястото си!“  

Оставете класа по групи, както е в предишното упражнение. Посочете в групата 

една отрицателна черта на страната и на народа ни. Нека един сега бъде режисьор. Той 

ще направи „жива картина“ от останалите участници. Сега назовете положителни черти 

на страната. Каква искате да бъде тя? Отново, но друг режисьор ще „изработи“ „жива 

картина“. Накрая акцентирайте, че положителните промени зависят от всеки един 

човек.  

Забележка: Това упражнение е трудно за изпълнение. Затова е 

необходимо да помагате на учениците при изпълнението на скулптурите. Изисквайте 

внимание и активизиране на уменията за слушане и позитивна подкрепа .  

1.6. Герб.  

На лист хартия всеки ученик да нарисува своя герб. Възможно е някои да 

пожелаят да изработят и „костюми“. Сега ги попитайте, защо са избрали тези знаци. 

Отново е необходимо всеки да получи възможност или да бъде насърчен да вземе 

думата. Обяснете им, че това е техният отличителен знак, така както те го възприемат.  

Всяка държава има свои отличителни знаци, емблема. Съгласно нашата 

конституция, гербът па Република България трябва да изобразява изправен златен 

лъв на тъмночервено поле във формата на щит. Друг символ на държавата е химпът 

– „Мила Родино“. Той се изпълнява в тържествени случаи. Конституцията 

установява и вида и цветовете на държавното знаме. 

 

1.6. Човек до човека.  

Разделете класа на две групи. Нека учениците от двете групи да оформят два 

концентрични кръга, като са един срещу друг. Покажете няколко основни движения - 

коляно до коляно, длан до длан, рамо до рамо, буза до буза и други, за които смятате че 

са подходящи. Високо съобщавайте какво движение се изисква. Учениците трябва да го 

изпълнят. Засилете темпото. При сигнал от ваша страна, външният кръг прави крачка 

вляво. Упражнението започва отново, но се докосват други участници. Идеята е повече 

хора да се докоснат. 
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ПРА3НИЦИ И ВЯРВАНИЯ 

 

„Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията.“ 

Речник:  

Вярвания - убеждения, че нещо е истина; 

Празник - ден, в който се чества някое събитие или светец;  

Традиция - наследен, създаден и поддържан от дълго време обичай, предание.  

ЦЕЛ:  

 придобиване на общи знания за народния календар; 

 да се открият някои специфични особености на празниците в Пловдивски 

регион; 

 да се формира у учениците положително отношение към народната традиция. 

ВРЕМЕ: 4 учебни часа 

МАТЕРИАЛИ: блок за рисуване, гланцово блокче, флумастери, дрян или пръчка от 

плодно дърво, нанизи на пуканки, сушени плодове, бяла и червена прежда. 

ПРОТИЧАНЕ НА УРОКА:  

1.1. Задай въпроса:  

С кой български празник свързвате гатанката?  

„Майстор Сечко в реката сапун прави от 

водата.“ 

„Баба Марта го събира за един ден го 

изпира.“ -  /Ледът/ 

 

Забележка: Въпросът се задава с цел насочване вниманието на участниците към 

работата. Гатанката е свързана с българския празник 1 март.  

 



~ 32 ~ 

 

 

1.2. Празници  

Прочети на учениците следния текст за народните празници. 

Празникът е свободното от работа време, което човекът посвещава на почивка и 

преклонение пред свръхестествените сили. Чрез празниците човекът долавя и че е част 

от вечния и тайнствен кръговрат на живота.  

Коледа е зимен празник, с който се чества раждането на Христос, Великден е 

денят на възкресението му. На Гергьовден се чества св. Георги - покровител на 

овчарите и стадата. 

Голям български празник е в чест нa св. Никола - покровител на водите, бдящ над 

моряците и рибарите.  

Тодоровден се празнува в чест на конете. Според народните представи св. Тодор 

забивал копието си в земята, връзвал за него коня и отивал при бога да се моли за лято.  

Баба Марта бележи началото на пролетта и се празнува за здраве и плодородие. 

Народните празници са свързани с осигуряването на успех във всички области на 

стопанския и семеен живот.  

1.3. Кoe на кое отговаря.  

Предложи на учениците да свържат със стрелка рисунката със съответния празник.  
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1.4. Любопитни факти  

Разпространено е вярването, че на Бъдни вечер /Вечерта преди Коледа/ небето се 

отваря и който в момента поиска нещо, желанието му ще се сбъдне. Мъжете 

раздрънкват парите си, за да имат винаги. Ако някой кихне, се счита че е късметлия. 

По вътрешностите на закланото прасе по Коледа се предсказва и гадае. На 

Тодоровден не се насажда квачка, защото или няма да се измътят пилетата, или ще 

носят болести на стопаните. Разпространен обичай е мартениците да се захлупват 

под камък. С ваденато на мартениците, което става след няколко дни или когато се 

види щъркел, се предсказва: повече мравки - повече овце; ако са по-едри буболечки - 

повече коне и говеда. Деца и възрастни се валят по росните ливади на Гергьовден, 

защото се счита, че гергьовденеката вода и роса носят здраве, лекуват от болести и 

бездетство. От Димитровден вече се очаква сняг, а затова колко ще е тежкка 

зимата се предсказва по времето през деня и по поведението на добитъка: ако 

говедата реват на връщане от паша, идва сурова зима. 

 

1.5. Мартеница  

Разделете учениците от класа на три групи. Всяка група получава задача да изработи: 

Първа група - рисунка; втора група - апликация; трета група - модел на сурвачка или 

мартеница, в зависимост от сезона. Сурвачката може да се направи в два варианта. 

Едната е клонеста дряновица, която трябва да се свие в буквата „Ф“. 3авързва се здраво 

и се увива с жива вълна в различни цветове: червена, жълта, синя, оранжева и др. 

Прикрепя се червен вълнен конец, така че да остане пухкава. 

Другият вариант се прави от няколко дрянови клонки с едри пъпки. Завързват се 

като китка с алена вълнена прежда. На тях се поставят пискюли от разноцветна прежда 

или цветя от цветна върна: Между цветята могат да се зашият разпръснато единични 

пуканки, за да въздействат като цветчета. Сурвачката може да се украси с низи от 

пуканки и гердани от сушени плодове. Върху дряновата клонка могат да се окачат 

кравайчета.  

Първообразът на българската народна мартеница е само червен конец. В 

Пловдивско се носят мартеници, направени от усукан червен и бял конец, понякога с 

пискюл или пробита бяла паричка.  



~ 34 ~ 

 

 

1.6. Пожелания.  

На дъската или на лист изпиши традиционни благопожелания:  

 „3драва, здрава годинчице!“;   

 „Нова година, нов живот!“ 

 „Да са сладки и медени хората!“ 

 „Да поляга житото на нивата!“; 

 „Да не мамят магьосниците берекета!“; 

 „Да има винаги огън в къщи!“ 

Постави задача на участниците да прочетат и провокирай обсъждане на някои от тях. 

Напиши на три отделни листчета пожелания за Коледа. Разходи се и прочети 

пожеланията на другите ученици. Ако някои от тях ти харесват, можеш да си ги 

запишеш и използваш в празничната нощ.  

1.7. Коледа.  

Прочети на учениците следната история:  

„Здравейте! Аз съм Ваня от V клас. Ще ви разкажа как нашето семейство празнува най-

големия зимен празник - Коледа. Фамилията ни се събира на село при баба и дядо. В 

подготовката на бъдната трапеза участват всички. Жените месят буговица, която 

украсяват с различни фигури от тесто. Приготвят и колачета, с които ще даруват 

коледарите. Аз помагам в готвенето на постните ястия. Чичо донася дрян и прави 

красиви сурвачки. Татко и батко избират и отсичат бъдника. Дядо разбърква с него 

огъня и го оставя да тлее цяла нощ. Вечерта всички се събираме около трапезата, която 

дядо прикадява. Той чупи питата, благославя и дава на всеки по парче. Опитваме от 

всички ястия, за да ни върви през годината. По избраните орехи всеки гадае ще бъде ли 

здрав.  

Задай въпросите:  

 „Как в твоето семейство празнувате Коледа“; 

 „Какви други народни празници отбелязвате? 3ащо ?“; 

 „Как се чувствате, когато има празник?“; 

 „Как празнуват Коледа по света?“  
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1.8. „Как да съхрапим народните празници?“  

Задайте въпроса: „Как да съхраним народните празници?“ на учениците. Всички 

отговори се записват на лист или на дъската. Вниманието се насочва към идеята, че 

традициите се пренасят през годините. 

 

 

 

ЗЕМЯТА - НАШ ОБЩ ДОМ 

 

„Нeoбxoдимo е всестранното подобряване на околната среда!“ 

Речник:  

Екология - наука за отношенията живи 

организми; обкръжаваща среда;  

Фауна - всички видове животни;  

Флора - всички видове растения;  

Резерват - защитени райони с редки 

видове растения и животни. 

 

ЦЕЛ:  

• да насочи вниманието на учениците към проблемите на планетата;  

• да усетят неделимостта на връзката човек-природа;  

• да осмислят факта, че човек е сила, която изменя лика на земята. 

ВРЕМЕ: 2 учебни часа 

МАТЕРИАЛИ: бяла хартия, флумастери.  
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ПРОТИЧАНЕ НА УPOКA:  

1.1. Облак.  

Разделете учениците на четири групи. Всяка група е необходимо да разполага с 

голям бял лист хартия и флумастери. В центъра на всеки от листовете запишете едно от 

следните понятия: въздух, вода, гора, земя. Нека те да запишат около централната дума 

всички асоциации, прилагателни, които им идват наум, когато я прочетат. Биха могли 

също да рисуват. След като приключат, поставете листите на стената и ги разгледайте. 

Опитайте да разграничите положителните и отрицателни възприятия, дадени от 

учениците.  Кажете им, че за да можем да продължим да живеем на планетата, трябва 

да запазим горите, водите, животните.  

През последните десетилетия човечеството осъзна, че е изправено пред най-големия 

конфликт в своето развитие, чийто изход няма да бъде в негова полза. Властването над 

природата е капан. Човекът е принуден да се освободи от митовете, които сам бе 

създал:  

1. Покорността и неизчерпаемостта на природата.  

2. Няма напълно безвредни и безотпадъчни технологии. 

3. Пораженията от радиацията са необратими, въпреки съвременното състояние на 

знанията и технологиите. В човека не е заложен по принцип инстинкт за 

опазване на околната среда, а е заложен друг, за оцеляване. Затова той обърна 

внимание на природата тогава, когато неговия живот беше застрашен. 

 

1.2. Разходка.  

Предложи на учениците да се разходят в училищния двор и да отбележат всички 

поражения, замърсявания на природата. Нека да помислят какво биха могли да 

направят, за да подобрят околната среда в училището. Предложете им да оформят зелен 

кът в класната стая, да се погрижат за училищния двор. Кажете им, че всеки носи лична 

отговорност за замърсяването на природата.  

1.3. Нa мен ми харесва: .....................................  

Задайте следния въпрос: „Кoe диво животно ви харесва? 3ащо?  
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Напишете кратка история с животното, което избрахте, къде живее то, какво се случва с 

него.“ Дайте възможност на тези, които пожелаят, да прочетат разказите си. 

 

Всеки ден умират 245 хиляди животни. Живеем във време на най- голямото изчезване 

на животни от динозаврите досега. Ако това продължава, след няколко десетилетия 

те много от днешните животни може да изчезнат напълно. 

 

1.4. Викторина.  

Подгответе и организирайте викторина във връзка с 22 април- Ден на планетата земя. 

/За първи път той е честван през 1970 година, когато започват първите усилия за 

очистване на въздуха и водата/.  

Въпросите за викторината биxa могли да бъдат: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ ______

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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И КОИ СА МОИТЕ ПРАВА? 

Основни човешки права, закрепени в Конституцията на Република България:  

2. Всички хора се раждат свободни u равни.  

3. Всеки човек има право на живот, на свобода и на лична сигурност. Всеки човек 

има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Всеки има право на 

образование.  

4. Всички граждани са равни пред закона.  

5. Частната собственост е неприкосновена.  

6. Свобода на словото.  

7. Неприкосновенност на жилището, личния живот, семейството.  

8. Всички хора имат право на труд.  

ЦЕЛ: да научат основните човешки права. 

ВРЕМЕ:  1 учебен час. 

МАТЕРИАЛИ: бяла хартия, бои, маркери за писане. 

ПРОТИЧАНЕ НА УPOКA: 

1.1. Приказка за правата  

Прочетете на учениците следния текст:  

Аз съм разумно същество. Раждам се свободен и равен по достойнство с всички 

останали хора. Независимо от това в коя страна съм роден и къде живея, с какъв цвят 

на кожата съм, дали съм мъж или жена, богат или беден, независимо от моята религия 

или политически убеждения, аз имам всички права и свободи без никакви различия. 

Имам право на живот и лична сигурност. 

Аз и останалите хора нямаме право да държим в робство друг човек. Никои не трябва 

да бъде измъчван, обижда или наказван по начин, които унижава неговото човешко 

достойнство. Всички хора са равни пред закона и имат еднакво право на закрила от 

него. Аз не мога да бъда произволно арестуван или принуждаван да напусна страната 

си. 
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Имам право и трябва да бъда считан за невинен, докато съдът не докаже обратното. Аз 

имам право на закрила от закона срещу произволна намеса в личния ми живот, 

семейството, жилището, в писмата ми. 

Навърша ли пълнолетие имам право да сключа брак и създам семейство. Мъжът и 

жената в него трябва да се ползват с еднакви права. 

Аз имам право на труд, свободно да избера своята професия. Имам право на добри 

условия на труд, възнаграждение, което ще ми осигури не само хляб и дрехи, но и 

ползването на всички блага, които страната предлага на другите хора. 

Ние, децата, заедно с майките, трябва да се ползваме с особени грижи и да бъдем 

подпомагани. 

Аз, като всеки човек, имам и зъдължения към обществото. Отговорен съм за 

спазването на справедливите изисквания на морала, обществения ред и 

благоденствието на обществото. 

 

1.2. Рисунка.  

Нека учениците да нарисуват по избор човешко право, което се съдържа в текста 

на приказката. Всеки участник поставя рисунката си на стената, без да съобщава кое е 

изобразил. Останалите се опитват да познаят.  

1.3. Театър.    

Разделете текста по пунктира /ако е възможно направете ксерокопие и отрежете 

по пунктира/ и раздайте на групите. Всяка малка група да изиграе сценка, свързана с 

получения текст.  

1.4. Пропуск за бъдещето.  

От парче картон учениците очертават окръжност с диаметър десет сантиметра. От нея 

изрязват звезда. Могат да я оцветят с бои или украсят по друг начин. В центъра на 

звездата трябва да остане място, за да напишат това, което биха искали да направят за 

хората в Европа и по света. Нека станат и се разходят из класната стая и прочетат 

повече „звезди“. Това са вашите пропуски за Двадесет и първи век. 
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НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ЕВРОПА 

Европа 

 Информация за ЕС на всички 24 официални езика на ЕС: www.europa.eu  

Детски кът 

 Игри и викторини за Европа за деца и юноши: www.europa.eu/kids-corner 

Кът на учителя  

 Учебни материали за Съюза и неговите дейности: https://learning-

corner.learning.europa.eu/index_en 

Европейски младежки портал  

 Европейска и национална информация за образование, работа, пътувания и 

много други въпроси от интерес за младите хора: www.europa.eu/youth/EU_bg  

ЕС във вашата страна  

 Информационни центрове за ЕС навсякъде в Европа. Можете да задавате 

въпросите си на безплатния телефон (00 800 6 7 8 9 10 11) или по електронна 

поща, както и да посетите най-близкия до Вас център: www.europa.eu/european-

union/contact_bg 

Историята на Европейския съюз  

 Информация и видеоклипове за историята на ЕС и неговите основатели: 

www.europa.eu/european-union/about-eu/history_b 

Вашата Европа  

 Съвети и помощ за гражданите на държави от ЕС и техните семейства: 

www.europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm 

Граждански диалози  

 Тези прояви се провеждат редовно на цялата територия на Европейския съюз: 

www.ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues 

EU Bookshop  

 Онлайн книжарница, съдържаща 110 000 заглавия, 235 000 PDF файла и 

електронни книги на 24-те официални езика на ЕС: 

www.publications.europa.eu/bookshop 

http://www.europa.eu/
http://www.europa.eu/kids-corner
https://learning-corner.learning.europa.eu/index_en
https://learning-corner.learning.europa.eu/index_en
http://www.europa.eu/youth/EU_bg
http://www.europa.eu/european-union/contact_bg
http://www.europa.eu/european-union/contact_bg
http://www.europa.eu/european-union/about-eu/history_b
http://www.europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
http://www.ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues
http://www.publications.europa.eu/bookshop
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Център „Образование за демокрация“  

 Неправителствена организация в обществена полза, която съдейства за развитие 

на демократично гражданство и утвърждаване на деморатичните идеи и 

ценности. http://centerbg.org/ 

Европа Директно Пловдив  

 Центровете Европа директно служат като връзка между ЕС и неговите граждани 

на местно и регионално ниво: www.eudirect-plovdiv.centerbg.org 

Интернет портал на Европейското образователно пространство 

 https://education.ec.europa.eu 

Конференция за бъдещето на Европа 

 https://futureu.europa.eu/?locale=bg 

Какво прави Европа за мен 

 https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal 

Ресурсен център Европа  

 Нов подход към преподаване и учене на ЕС в училище: https://eubgschool.eu/bg/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centerbg.org/
http://www.eudirect-plovdiv.centerbg.org/
https://education.ec.europa.eu/
https://futureu.europa.eu/?locale=bg
https://what-europe-does-for-me.eu/bg/portal
https://eubgschool.eu/bg/
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Това издание се изработи със съфинансиране от Европейски съюз и Център 

„Образование за демокрация”                                                                                                 

по Годишната програма за 2022 г. на „Европа директно – Пловдив” . 

 

 

 

 

 

 

Изданието се разпространява БЕЗПЛАТНО и е с образователна цел.  

Европейският съюз не е отговорен за съдържанието на това издание и за изразяваните 

твърдения и мнения в него. 

 


