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Санта Мария Дел Фиоре

В превод името ѝ означава „Света Дева
Мария с цветето“. Катедралата се
отличава със своя купол с огромни за
времето си размери. „Санта Мария дел
Фиоре“ е с форма на латински кръст, има 3
кораба, 2 странични трансепта и
полукръгла абсида. В интериора на
катедралата се откроява забележителен
часовник, създаден през 1443 г., който
работи и днес. Стрелките му обаче се
движат обратно на посоката на днешните
часовници.



• Политически център – централният площад на 
Флоренция който е построен върху домовете на 
Гибелините (политическа фракция подкрепяща 
Папата) от 13 век. Това е мястото от което се 
управлявала република Сигнория през 14ти век.

• Рисуваните сгради 



Базиликата Санта Мария Новела е една от най-красивите забележителности в града, пълна
с безценни съкровища на готическото и на ренесансовото изкуство. Построена през 13-ти -
14-ти век върху по-стара църква Санта Мария, новата (Новела) е по проект на Леон Батиста
Алберти и включва църква и манастир. В Санта Мария Новела са оставили своите
произведения велики художници и скулптори като Ботичели, Мазачо, Гирландайо, Гиберти,
Брунелески, Паоло Учело, Вазари, Филипо Липи и много други.



“Понте Векио” е най-старият и единствен мост във Флоренция, спасен от нацистите. Неговата история
започва през 1333 г., когато той е построен на мястото на предишен мост, отнесен от река Арно. Херцог
Фердинанд I го дарява на гилдията на златарите, откъдето получава и името си. В центъра на моста има
бюст на Челини. Над магазините на моста преминава прочутия “коридор Васари”. Той е проектиран от
известния архитект Васари, за да подсигури безопасното преминаване на херцог Козимо I Медичи от
правителствената сграда Уфици до двореца Пити. Първоначално магазините на моста са били обитавани
от различни занаятчии и касапи, но след като херцогът се оплаква от неприятните миризми, които се носят
оттам, на тяхно място идват златари.



Уфици

Галерията Уфици е построена между 1560-1580г по нареждане
на Козимо Първи Медичи. Херцогът искал да събере на едно
място всички административни служби – т.н. Уфици. Сградата
е построена от Джоржо Васари – ученик на Микеланджело. Към
нея построява и таен коридор свързващ Уфици с Палат Векио.
Коридорът минава над река Арно и над магазините на Понте
Векио.
Фасадата на Уфици е украсена с ниши в които са поставени
фигурите на известни исторически личности. Над 8000
експоната са изложени в 45 зали на втория етаж.



Базиликата Сан Лоренцо е била енорийска църква на Медичите. С нея те са искали да покажат своето
благосъстояние и могъщество, поради което е изключително пищно украсена. През 1419 г. Брунелески
прави коренни промени по нареждане на Козимо Медичи в структурата на църквата. Така от романска
постройка тя става базилика, решена изцяло в модерния за онова време класически ренесансов стил.
Фасадата ѝ обаче така и не е довършена, въпреки че Микеланджело изработва няколко проекта.
Старата сакристия е дело на Брунелески 1420-1429.украсена е с картини и фрески от Донатело. Над
красивите гробници на Лоренцо и Джулиано Медичи през 1520 Микеланджело изгражда монументалните
фигури на Нощта и Деня и Зората и Здрача считани за едни от най-добрите му постижения.









CONFLICTS

MOTIVATION 
and meaningful 

learning



constructive in intention or attitude; 
showing optimism and confidence; 

moving forward or in a direction of improvement or progress; 
a good, affirmative, or  constructive quality or attribute.

positive



motivation



BULLYING - measures 

- PREVENTION 
- Mindfulness 
- Protocols (or guidelines) 
- Intranet 
- Involving the whole school community 
- Peer volunteer 
- Peer Mediation 
- Identifying the roles 
- Social Media 
- Collaboration even among different countries in EU 
- Sociogrammes
- Role Play 



BULLYING - measures 
- Protocols 
- Incorporating values into the curriculum 
- Cross-curricular work 
- Involving the students in group work with clear aims, make learning significant, giving them a 

common goal to pursue, making all of them feel needed and useful
- Coexistence plan 
- Mediation, including peer mediation
- Activities during the lessons/ breaks (multiple intelligences, managing diversity and stereotypes, 

etc.) 
- Mindfulness, yoga 
- Coordination with families
- Training teachers 
- Diffusion of good practices within the community and among communities 
- Possible external help 
- Better communication among teachers (eg. intranet) 
- Increasing awareness among children and adults (about bullying and EVERYBODY’S 

RESPONSIBILITIES) 
- Empowering all students so that they can avoid bullying / take action if needed 



Perception is the 
interpretation of 

a SINGLE DETAIL based on 
GENERAL CATEGORIES

17



MINDFULNESS

Mindfulness is a brain-training technique, 

a way of bringing us back to experience life 

as it happens.
18



SOME MINDFUL EXERCISES:
- MINDFUL BREATHING
- BODY SCAN 
- MINDFUL LISTENING 
- MINDFUL WATCHING
- MINDFUL SMELLING/ TASTING 
- MINDFUL TOUCH 
- Jump and focus on your HEARTBEAT (good for very active students) 
- IMAGINED PLACES, visualization 
- MINDFUL WALK 
- MINDFUL WRITING 
- DRAW SOUNDS/ YOUR THOUGHTS / YOUR FEELINGS 



Competen
ces ...

...A DEFINITION BY HOSKINS AND 
CRICK

“a complex combination of
knowledge, skills, understanding, 

values, attitudes and desire
which lead to effective, embodied 

human action
in the world in a particular domain”

Hoskins, B & Deakin Crick R., (2010) Competences for Learning to 

Learn and Active Citizenship: different currencies or two sides of the 

same coin? European Journal of Education, Vol. 45, Number 1, March.





Those 8 COMPETENCES are all 
interdependent! 

...with the following transversal 
skills 

playing an important role in each of 
them: 

critical thinking

creativity

initiative

problem solving 

risk assessment 

decision taking 

constructive management of 
feelings



THE GOALS  OF THE 
ARVOKAS- PROGRAM

- strengthening pupils’ social and 
emotional skills as well as learning new skills 

- improving pupils’ ability to increase their 
self-control and the control of their emotions



• Becoming a responsible person
- pupil will learn to identify right from wrong as well 
as evaluate how ethical his/her actions are

• Strengthening pupils’ participation

• Prevention of alienation (= social exclusion) and 
violence

THE GOALS  OF THE 
ARVOKAS- PROGRAM



• To be socially competent, pupils must have good co-
operational and empathy skills. At the same time, 
they should have very little, if not none, impulsive and 
disruptive behaviour.

THE GOALS  OF THE 
ARVOKAS- PROGRAM



There are 70 different social skills boards.



A LESSON FOR PRACTISING SOCIAL SKILLS

1. DETERMINING A SKILL 
Instructor will conduct a short discussion about the topic skill. 
The goal is to open up the concept together and to give concrete examples of the skill. 
Where do you need this skill?

2. OBSERVATION
Instructors will perform two concrete examples situations; one that will take place at 
school and the other outside of school.
Alternatively, instructors can show a video…

3. REFLECTING ABOUT THE SKILL
Each pupil is asked to shortly describe when and with whom the observed skill is useful. 



4. PLANNING STUDENTS’ ROLE PLAY
a.CHOOSING WHO PLAYS THE MAIN CHARACTER

b.    PREPARING THE SITUATION
The instructor will ask the main character to tell in which situation he/she will need the skill in question.
The instructor can help/guide by asking helpful questions:
With whom are you in this situation? 
Where are you? What time of the day is it?
Which one you will start?
What will you say, when you act according to the given model?
What will the helper character do and say?

NOTICE! Other pupils are given observational tasks

5. STUDENTS’ ROLE PLAY
Please note: If the practice is heading into a wrong direction, the instructor will stop the scene and asks the 
characters to start over again from the beginning. 
The instructor will tell them how to act.



6. GIVING FEEDBACK AFTER THE ROLE PLAY
Feedback is given on how well the practice followed the given model. 
It cannot target the main character’s personally!

First the pupils who were given observational tasks will give feedback followed by the instructor’s comments.
The last feedback is given by the pupils who played the main character.

7. CHOOSING THE NEXT MAIN CHARACTER

8. Recap and finishing the lesson.






