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Проект№  2019-1-BG01-KA101-061814 “Желание и Мотивация за положителна промяна и успех” е
тясно свързан с настоящите амбиции и предизвикателства за личностно и професионално развитие на
учителите от СПГЕ "Джон Атанасов" в посока повишаване на качеството на образование в училището. 
В резултат на участието си в проекта учителите подобриха практическата си работа в класната стая и
успешно прилагат най-новите методи на преподаване на чужд език и други предмети. Усъвършенстваха,
както комуникативните си умения на чужд език, така и уменията си за работа в екип и могат по-лесно
да се адаптират в международна среда. Надградиха знанията си за историята, културата и начина на
живот на Великобритания, Италия, Испания и на други европейски страни след срещите с колеги от
европейски страни. Училището има необходимост от учители, които да работят на професионално ниво
и ученици, които с желание и интерес да участват активно в учебния процес. Постигане целите на
проекта поставя СПГЕ "Джон Атанасов" на една европейска основа с квалифицирани и мотивирани
учители, което осигурява отлична подготовка и на техните ученици. 
По проекта бяха финансирани и реализирани общо пет мобилности във Великобритания, Италия и
Испания: 
•Курс за учители по история - Споделяне на опит за преподаване на история в европейски
образователни институции и в частност във Великобритания, Cheltenham, UK 5-13.07.2019г
•Специални образователни потребности - смесен подход, Scarborough, UK, 04.08–17.08.2019г
•Английски език за учители по професията - смесен подход, Scarborough, UK, –1.09-14.09.2019г
•Управление на конфликти, емоционална интелигентност, превенция от ученическо насилие, за
педагогически съветници и училищни психолози, Флоренция, Италия, 9.09-14.09.2019г.
•Поведенчески дефицити, нови методи за разрешаване на конфликти, инструменти за повишаване на
мотивацията, работа в екип, за учители, ръководни кадри които искат да разберат динамиката на
училището и как тя се отразява на учебния процес, Барселона, Испания, 14- 25.10.2019г
За СПГЕ участието в мобилностите дава възможност за прилагането на висок европейски стандарт и
добри практики от други европейски образователни институции, а това от своя страна повишава
авторитета на институцията сред родителите, училищната общност и други професионални институции
в дългосрочен план. 



Учителите от СПГЕ "Джон Атанасов", гр. София участваха в структурирани
обучителни курсове в 4 направления:
1. Преподаване на история във Великобритания и европейските страни;
2. Работа с, и интегриране на деца със СОП;
3. Преподаване и изучаване на чужди езици за постигане целите на професионалното
образование;
4. Социален диалог

1. Course for teachers in History, Cheltenham, UK 5-13.07.2019г. Запознава
учителите с предмета в британските средни училища, в различни европейски
страни, обмен на идеи и развитие на връзки с други учители, различни аспекти на
британската история и историческо наследство, средно образование във
Великобритания, практически идеи за преподаване на история, дискусии за учебни
програми,материали, методи, стандарти, оценка, национални образователни
политики в европейските страни, учебната екскурзия като съвременен метод за
преподаване на история.
2. Special Educational Needs (SEN) & inclusive education, Scarborough, UK,
4.08.–17.08.2019г. Интегриран подход към приобщаването на деца със СОП, учене
и посрещане нуждите на конкретни ученици и/или класове по всеобхватен начин,
развитие на езика, нови подходи за приобщаващо образование и учене,
комуникативни дейности, умения за диагностика и разпознаване на основни
характеристики на деца със СОП. Структуриран подход за преподаване, работа с
родители, оценяване, комуникация, справяне с поведенчески дефицити.



3. English language training for vocational teachers - Scarborough, UK, 1.09–
14.09.2019г. Курс за професионални учители, специализирали в тематична област
да подобрят уменията си за преподаване на предмета на английски език. Език,
култура и дейности, основани на методологията на ЧЕП (чужд език за професията);
комуникативни дейности, които развиват езикова компетентност, предоставят
практически и творчески идеи. Курсът предлага участие в семинари, открити
дискусии, учебни ресурси и посещение в Средно училище с преподаване на чужд език
за професията.

5. Behavior and conflicts new methodologies, motivation and cooperation
strategies, Барселона, Испания, 14- 25.10.2019г. Учители/ръководители да
разберат динамиката на групата, управление на ефективна класна стая, мотивация и
ангажирано учене, интерактивни и практически дейности, знания за видове
конфликти и как да се използват като възможности за растеж, които моделират и
насърчават активно слушане, емпатия, емоционална грамотност сред учениците,
установят правила, развиват разбирателство, дават обективна оценка.

4.  Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention,
Флоренция, Италия, 9- 14.09.2019г.
Конфликт: причини, прояви и как да го превърнем в момент на преподаване;
ефективни, практични средства за комуникация за по-добри училищни отношения и
изграждане на общност; релационна агресия и тормоз: подходи на ниво училище за
информираност и превенция; емоционални и социални умения: "аз и другитe".

























Споделям наученото и давам идеи наСподелям наученото и давам идеи на
колегите по история ...колегите по история ...



УЧЕБНАТА ЕКСКУРЗИЯУЧЕБНАТА ЕКСКУРЗИЯ

Учебната екскурзия е характерна форма на обучение. Тя е пряко свързана с
краеведския принцип, който е широко застъпен при опознаване и изследване
на родния край , като позволява на учениците да постигнат една от
основните цели в обучението – родолюбие и патриотизъм. Историята е един
от основните учебни предмети, който възпитава в любов към родината с
нейните природни красоти, социално-икономическото развитие и т.н. Най-
голямо е значението на учебните екскурзии, походи, излети и други форми на
пряк досег със заобикалящата ни среда. Тези форми помагат и на самия
учител за по-доброто преподаване в часа. Най-лесно осъществимата форма е
излет в близост до населеното място, в което живеем, защото любовта към
родината започва с любовта към родния край. Обективното представяне на
положителните и отрицателните неща в развитието на обществото и
взаимодействието му с природата, ще пресече още в зародиш често
срещаното объркване на патриотизъм с шовинизъм. 
Учебната екскурзия е в помощ на обучението, а не алтернатива. При нейното
осъществяване се извършва предварителна подготовка. Избира се маршрут,
обекти за посещение и образователни цели.



Времетраене: еднодневна екскурзия в гр. София
Обекти за посещение: Църквата Св. София, катедралата Св. Неделя,
Национален исторически музей.
Цели: 
-Да се научат да извличат и анализират информация 
-Да могат да описват ролята и мястото на храмовете в развитието на
християнството в България
-Да разграничат архитектурните особености на храмовете в различните
исторически епохи
-Да познават и дискутират ролята и мястото на християнството за формиране
на българската народност
-Да съотнасят обектите към конкретни исторически събития
-Затвърждаване на знанията за християнството в България
Подготовка:
-Поставете задача на учениците предварително да проучат обектите
предвидени за посещение - време на строеж, тип на сградата, история и
значение.

ТЕМА НА УРОК: ТЕМА НА УРОК: ХРИСТИЯНСТВОТО В БЪЛГАРИЯХРИСТИЯНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ



ХОД НА УРОКА:ХОД НА УРОКА:

Тип на сградата: базилика
Архитектурен стил: византийски
Изграждане: IV - VI век
Съвременен статут: действащ храм, паметник на
културата

Голяма част от изследванията на църквата „Света
София“ през XX век се съгласяват със заключенията, че
тя може да е построена в средата на V век при
император Маркиан или при Лъв I Тракиец, като е
възможно поне в някои свои части да повтаря плана на
предходна сграда. Църквата претърпява строителни
поправки около средата на VI век при император
Юстиниан I. Името от XIV век започва да се използва и
за града.

Църквата "Св.София"- 
съвременен изглед

Църквата "Св.София" 1878г.

ЦЪРКВАТА "СВЕТА СОФИЯ"ЦЪРКВАТА "СВЕТА СОФИЯ"



ЦЪРКВАТА "СВЕТА НЕДЕЛЯ"ЦЪРКВАТА "СВЕТА НЕДЕЛЯ"

Катедралата "Св.Неделя"- 
съвременен изглед

Катедралата "Св.Неделя" 
1922г. Катедралата "Св. Неделя" 

след атентата 1925г.

Вид на храма:православна църква, катедрала
Изграждане:1927-1933 г.
Реликви: мощите на сръбския крал свети Стефан Урош II
Съвременен статут: действащ храм
Вероятно първоначалната църква е била построена през
X в. и както други тогавашни софийски храмове е била с
каменни основи, а нагоре с дървена конструкция. В този
си вид храмът просъществувал чак до средата на XIX в.
Църквата се прочува при атентата на 16 април 1925 г.
по време на опелото на генерал Константин Георгиев,
когато е разрушена. Убити са 193 души, ранените са
около 500. Смята се, че това е най-тежкият
терористичен акт в историята на България, а по онова
време и в света. Храмът е тържествено осветен на 7
април 1933 г.



Колекция „Християнско изкуство”

Затвърждаване на знанията за християнството в България се постига с
посещението на Национален исторически музей.
За ползите от учебната екскурзия се поставя задача - изготвяне на презентации за
посетените обекти, като се използва личен снимков материал и личните
впечатления на учениците.

Национален исторически музей

https://historymuseum.org/bg/
https://historymuseum.org/bg/


Съвременното обучение се основава на активни методи, при които ученикът
играе централна роля. 
Този урок представя диагностика на усвояване на основните ключови
компетентности според Европейската референтна рамка на учениците,
показани в обучението по история и цивилизации в 10 клас, раздел
„Българско възраждане”, като резултат от използването на техники и методи
за активно учене. 
Изследваме резултатите при овладяването им с инструментите на различните
видове тестово изпитване.



ТЕМА НА УРОКА: ТЕМА НА УРОКА: БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ (обобщение)БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ (обобщение)

Времетраене: 90 минути
Материали: дидактически тест, исторически документи от епохата, исторически
текстове за епохата, визуални материали
Умения: анализ, писане, дискутиране
Цели:
- установяване нивото на знания и умения на учениците от 10 клас за периода
на Българското възраждане; 
- изследване на базови знания и рецептивни умения за разпознаване;
- изследване на продуктивни знания и умения на учениците за съставяне на
исторически текст; 
- изследване на продуктивни знания и умения на учениците за анализ и оценка
на историческо събитие и изграждане на собствена позиция;
- изграждане на умения за работа в екип;
- изграждане на умения за дебатиране и участие в дискусия.



Тест на тема.pdf

ХОД НА УРОКАХОД НА УРОКА

2. Учениците решават тест за проверка на
рецептивните знания и умения за събития,
факти, исторически  личности,
историческа терминология, разпознаване
на понятия, идеи и правилното им
използване в текст. (17 мин.)

1. Сформиране на 5 екипа за работа (2 мин.)

3. Всеки от екипите търси подходящ видео
материал за Априлското въстание в
интернет (5 мин.)

4. Всеки екип представя и аргументира
избора си на видео материал. (5 мин.)

5. Отборите, с помощта на учителя, избират
най-добрият клип. (2 мин.)

https://www.youtube.com/embed/ZbRTMO9JjvI?feature=oembed


ЗАДАЧА:
1. Съставете текст, не по-малко от 20 изречения и не повече от 30, като
използвате правилно ключовите думи и фрази:
 Гюргевски комитет, революционни окръзи, апостоли, Оборище,"Кърваво писмо",
"Хвърковата чета", "Баташко клане", саможертва, поет и революционер, Източен
въпрос;
2. При създаване на текста спазвайте нормите на книжовния български език и
историческата хронология ;
3. Поставете заглавие на текста и направете оценка на историческото събитие.

9. Всеки екип защитава изградената позиция в текста си. (10 мин.)

Целта на теста и задачата за писане на исторически текст е да се
съпоставят усвоените знания и рецептивни умения с усвоените
продуктивни умения, и да се  изгради една обща позиция за раздел
"Възраждане" като част от патриотичното възпитание на учениците.

8. Учителят поставя практическа задача на тема: "Възраждане"; Време за работа 20
мин.

6. Всички ученици гледат избрания клип. (30 мин.)

7. Учениците си водят записки, докато гледат. Задават въпроси,
ако възникнат такива.



          Концепцията за ключовите компетентности е залегнала в Закона за
предучилищното и училищното образование (чл. 77 от ЗПУО) и е последователно
проведена в подзаконовата нормативна уредба. В държавния образователен стандарт
за общообразователната подготовка са определени по всеки учебен предмет очакваните
резултати от обучението в края на всеки етап – под формата на компетентности, сред
които основно място намират ключовите компетентности. Рамката описва осем групи
от ключови компетентности, сред които са: общуване на роден и на чужд език; основни
умения в областта на математиката, природните науки и технологии; дигитални
компетентности; умения за учене; обществени и граждански компетентности;
инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и културни компетентности.



ТЕМА НА УРОКА: ТЕМА НА УРОКА: 
"ПАДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПОД ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ""ПАДАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПОД ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ"

Цели:
- Да се научат да извличат информация от алтернативни източници;
- Да могат да описват ролята и мястото на историческата личност за развитието на
България;
- Да затвърдят уменията си за дебат и дискусия;
- Да повишат дигиталните си компетентности;
- Да затвърдят уменията си за анализ и оценка на исторически период;
- Да се запознаят с различното мнение, от страна на Република Северна Македония
за цар Самуил;
- Да определят ролята на битката при с. Ключ за падането на България под
византийска власт.

Подготовка:
- Поставете задача на учениците да потърсят в интернет информация за позицията
на Република Северна Македония за цар Самуил;
- Поставете задача на учениците да потърсят информация за богомилството и
отшелничеството.

Времетраене: 90 мин.
Материали: филми и клипове
Умения: анализ и оценка на исторически личности, дискутиране, технологични
компетентности



ХОД НА УРОКАХОД НА УРОКА

1. Учениците гледат филма за управлението на
цар Петър ( 927-969г.). Водят си записки (30
мин.).

2. След филма учениците дискутират за: 

- основните моменти от управлението на цар
Петър и оценка на неговата личност;
- ролята на богомилството и отшелничеството в
Християнска България;
- последиците от походите на княз Светослав
Киевски за падането на източните български
земи под византийска власт (8 мин.)

3. Учителят пуска филм за цар Самуил, а
учениците имат задача да извлекат
информация за неговия произход (25 мин.)

https://www.youtube.com/embed/iAOfx_jvL04?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/W3v8CDXWKHA?feature=oembed


4. След втория филм учениците дискутират за 

- различията между България и Република Северна
Македония по отношение на цар Самуил (7 мин.).
- значение на ключовата битка по време на
управлението на цар Самуил (5 мин.).
- ослепяването на българските войници през
1014г.- продукт на епохата или зверство (6 мин.).

5. В края на часа ученик представя
презентация на тема: "Българските земи
под византийска власт" (9 мин.)

Българските земи под византийска власт.pptx

        Целият образователен процес е свързан с отделни глобални теми и
концепции, които, за да бъдат разбрани, трябва да се преподават
взаимосвързано. Акцентирането върху целостта на изучаваното означава
използване на различни междупредметни връзки при изясняване на понятията,
процесите и явленията. Разбира се, изграждането на урока върху глобални
теми и осъществяването на връзки с другите предмети изисква целенасочени
усилия от страна на учителя и екипна работа с останалите му колеги.

https://www.youtube.com/embed/qEQZMUKXDi4?feature=oembed
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 СПОДЕЛЯМ ГО ... СПОДЕЛЯМ ГО ...

НАУЧИХ МНОГО,НАУЧИХ МНОГО,
  



Игрови методи за обучение на ученици със СОП - ролева игра

                       Тема: Електролитна дисоциация



Игрови методи за обучение на ученици със СОП - ролева игра

 Тема: Електролитна дисоциация

Време: 30 минути

Материали: Цветни картонени листа - три цвята (жълт, зелен и син), ножица, лепило, 
перфоратор за хартия, черен маркер, малки безопасни игли, къси (около 30 см) въжени връзки с 
удебелени краища - два цвята.

Умения: развиване на фина моторика, общуване, работа в екип, учене



Цели:

1. Да различават и използват вярно и свободно понятията: атоми, молекули, йони

2. Да се запознаят с механизма на електролотната дисоциация

3. Да осъзнават и изясняват ролята на водните молекули за дисоциацията на веществата

4. Да изясняват причините за допълнителната поляризация на слабо полярните молекули



Подготовка:

1. Учениците се запознават с теоритичната основа на електролитната дисоциация и свързаните 
с нея понятия в предишен час.

2. Учениците изрязват картончета 20х20 см от цветната хартия - жълт и зелен. На жълт цвят 
изписват с маркер йоните Na+ и Cl- по 3 от всеки вид от двете страни на картончето, а на зелен 
цвят атомите, които в молекулите имат частичен заряд Н и Cl по 3 от всеки вид. Тук обаче от 
едната страна на картончето трябва да е атом, а от другата - йон, така че на гърба на картончето 
със зелен цвят се залепва картонче с жълт цвят, на което е изписан съответния йон. От горната 
страна на картончетата се прави по една дупка с перфоратор за хартия и се слага връв, за да се 
окачи на врата на учениците.

3. Учениците изрязват елипси 20х8 см от синия цвят картонена хартия. В единия край на 
елипсата изписват с маркер "+", а в другия край "–". По този начин представят полярната 
молекула на водата - дипол.

4. Разпределяне на ролите



Описание на урока: 

1. Учениците си слагат картончета на врата или с малките безопасни игли се прикрепят към 
ръкавите на двете ръце елипсите, като се съобразява полюса към дланите да е различен. 
Учителят наблюдава от близко разстояние и ако се налага помага.

2. Учениците образуват съединения, като използват връвчиците за връзки между атомите и 
йоните. Тези, които образуват съединение с молекулен строеж хващат задраво връвчиците от 
единия цвят. Тези, които участват в образуването на йонно съединение хващат връвчиците от 
другия цвят, но само за удебеления край с върха на пръстите. Всяка връвчица трябва да бъде 
хваната в двата края от двама ученика с различни заряди или различни частични заряди на 
картончетата.

3. Събират се в центъра учениците, които изграждат съединението с йонен строеж - NaCl. Към 
тях приближават учениците - водни молекули, хващат ги за свободната ръка с разноименния 
полюс и ги придърпват към себе си. Позволено е двама ученика - водни молекули да хванат 
ученик за една и съща ръка. Когато ученик изпусне връвчицата, целта е постигната - той вече е 
в разтвора и може спокойно да направи една обиколка на стаята, заедно с учениците - водни 
молекули, които са го откъснали.



4. Събират се в центъра учениците, които изграждат съединението с молекулен строеж - НCl. 
Картончетата им са със зеления цвят. Към тях приближават учениците - водни молекули, 
хващат ги за свободната ръка с разноименния полюс и ги придърпват към себе си. Тук ще се 
наложи двама ученика - водни молекули да хванат ученик за една и съща ръка.
Когато ученик изпусне връвчицата, обръща картончето с жълтия цвят и целта е постигната - 
той вече е в разтвора и може също така спокойно да направи една обиколка на стаята, заедно с 
учениците - водни молекули, които са го откъснали. В този случай те ще бъдат повече.



Да си направим ДОМИНО
ПО ХИМИЯ



Да си направим ДОМИНО ПО ХИМИЯ

Време:40 минути

Материали: Твърди картонени цветни листа, тънък черен маркер, ножица, линия, метална 
кутия от сладки, тиксо

Умения: развиване на фината моторика на пръстите, работа в екип, учене, толерантност, 
търпение/изчакване



Цели:

1. Да назовават и разпознават различни класове неорганични съединения

2. Да дават примери за различни класове неорганични съединения

3. Да назовават и разпознават сложни йони и техните соли

4. Да общуват свободно, без притеснения

5. Да се забавляват



Подготовка:

В предишния час учениците се разделят на групи от по 3 или 4 ученика. На всяка група се 
поставя задача да направят проучване (да си припомнят) относно особеностите на даден клас 
неорганични съединения и да подготвят поне по пет примера.

1 група: НЕОРГАНИЧНИ КИСЕЛИНИ

2 група: ОСНОВНИ ХИДРОКСИДИ (ОСНОВИ)

3 група: АМФОТЕРНИ ХИДРОКСИДИ

4 група: КИСЕЛИННИ ОКСИДИ

5 група: ОСНОВНИ ОКСИДИ

6 група: АМФОТЕРНИ ОКСИДИ

7 група: СОЛИ



Описание на урока по стъпки:

1. Всеки екип от 3 или 4 ученика получава един комплект инструменти за работа (2 ножици, 
линия, тънък черен маркер) и колкото пожелае групата твърди картонени цветни листа.

2. Учениците разчертават картонени правоъгълници с размери 10х5 см и ги изрязват. В средата 
напречно чертаят една права линия и разделят картончето на две равни части без да го 
изрязват.

3. На едната половина изписват с думи класа неорганични съединения, за който са се готвили 
или конкретен представител на този клас. Правят 30 картончета.

4. Всеки екип раздава горе долу по равно своите картончета на другите екипи.

5. На празната половина на картончетата всеки екип съобразно неговия клас неорганични 
съединения и конкретни представители на този клас ги допълва.

6. Събират се всички картончета и се съхраняват в металната кутия, на която се залепва с тиксо 
етикет направен от всички: ДОМИНО ПО ХИМИЯ

7. Следващия час по възможност може да се направи една забавна игра на домино.



Работилница за картини



Работилница за картини

Време: 40 минути

Материали: Природни материали (боб, леща, ориз, слънчогледови семки,
царевица, шишарки, листа, клонки, кора на дървета, изсушени растения,
камъчета и др.), лепило, цветни картонени листа А4 формат, ножица

Умения: развиване на фината моторика на пръстите, работа в екип,
толерантност, общуване

Цели:
1. Да се концентрират
2. Да се научат да изчакват
3. Да общуват свободно, без притеснения
4. Да помагат на другите при нужда
5. Да се забавляват



Подготовка:
На учениците се дава срок от седмица или две да съберат различни природни
материали при семейните разходки в парка и да решат каква картина искат да
направят.
Учителят осигурява материали, ако някой не е успял да намери нищо и
обогатява палитрата от природни материали с такива, които не се срещат в
парка.

Описание:
На учениците се раздава комплект за работа, който включва ножица, лепило,
цветни листа формат А4, две пластмасови купички и свободен достъп до
природните материали, които е осигурил учителят.
Малките купички учениците използват, за да слагат насипните материали като
ориз например.
Учениците сядат по един на чин, за да не си пречат, но се насърчават да
общуват помежду си и да си помагат при нужда.



Работни карти

Умения: моторика, концентрация, наблюдателност, логика

Картите може да се нарисуват или принтират на цветен лист
хартия А4 формат, след това се ламинират. Върху така
направените карти може да се пише с маркер и след това да се
изтрие с гъба и да се използват отново. По преценка на учителя
картите може да се направят и по-малки, като се разреже листа на
две или на четири.
На всяка карта отгоре има условие и подробно е описано какво
трябва да направи ученикът.



Карти за моторика

1. Карти Лабиринт

Открий пътя до ... като внимаваш да не пресечеш плътна линия.

На картата може да има лабиринт с дебели коридори, за да може
ученикът по-лесно да се справи с условието да не пресича плътна
линия.
Добре е да се направят няколко такива карти - с лабиринт, но с
различна степен на сложност - по-тесни коритори и наситеност на
лабиринта или няколко обекта да свърже със съответен предмет
например: Свържи всяко дете с топка и ще разбереш кой е любимият
му спорт - топките може да бъдат две или три.



Карти за моторика

2. Карти Дорисувай сам

Повтори пунктираната линия с маркер и довърши фигурите.

На картата има изображение на цялата фигура. Следват няколко
фигури, които са частично нарисувани с пунктир и ученикът
трябва да довърши цялата фигура сам, вклюяително и
липсващите части.



Карти за концентрация

3. Карти Правилната буква

Огради само правилно изписаните букви

На картата хаотично са написани букви обърнати надолу,
настрани или обърнати обратно, но няколко са верни - ученикът
трябва да огради тях. По преценка на учителя може да се посочи
и броя на вярно написаните букви.



Карти за концентрация

4. Намери буквите/цифрите

Огради с маркер само буквите/цифрите

Целият лист - формат А4 се изписва с букви, цифри и символи.
Ученикът трябва да открие и огради с маркер само буквите или
само цифрите (правят се отделни карти за букви и цифри за
учениците). По преценка на учителя се определя размера, формата,
броя на буквите, цифрите и символите, както и отстоянието между
тях.



Карти за наблюдателност

5. Карти Намери излишния предмет

Кой предмет е излишен? Открий го и го огради с маркер.

На картата има различни предмети, обединени по някакъв
признак, но един от тях не притежава този признак и се явява
излишен. Този предмет, който е излишен трябва да се огради с
маркер от ученика.



Карти за наблюдателност

6. Карти Кое е излишното число

Кое число е излишно? Открий го и го огради с маркер.

На картата има различни числа, обединени по някакъв признак,
но едно от тях се явява излишно (пример: Всички са двуцифрени,
а едно е едноцифрено; Всички са четни, но едно е нечетно;
Всички се делят на 2, само едно не може и т.н.). Това число,
което е излишно трябва да се огради с маркер от ученика.



Карти за наблюдателност

7. Карти Форми и
пространство

Колко правоъгълника има
на картинката?

На картата са начертани
геометрични фигури една в
друга или е направена
картинка от геометрични
фигури. Ученикът трябва
да открие и назове броя
само на правоъгълниците.



Карти за логика

8. Карти Истории

Подреди историята в нейната
правилна последователност

На картата са изобразени няколко
събития, които са логически
свързани, но разбъркани. В
горния десен ъгъл на всяка
картинка има празно кръгче,
където ученикът трябва да
постави цифра според това каква
е последователността на
събитията. За улеснение учителят
може да покаже с 1 коя е първата
картинка. За усложняване може
да се увеличи броя на
картинките.



Карти за логика

9. Карти Таблица

Запиши номера на всеки предмет в таблицата, като съобразиш на
кои два признака отговаря

На картата в горната й част има таблица с 4 реда и 4 колони - два
признака с по три нюанса.
Под таблицата са разположени картинки, които са номерирани и
ученикът трябва да запише номера на картинката в таблицата,
като съобрази и двата признака
За улеснение може да се направи първия пример.







Maps can only be
viewed online

Scarborough

https://www.google.com/maps/@?api=1&map_action=map&center=53.557547041881605,-0.43514706735015807&zoom=6


































Урок от Разширената професионална подготовка 
на специалност "Промишлена електроника" дуално 

обучение















https://quizizz.com/admin/quiz/5e1f7022a68248001b2a5a51

Към урока е представен on-line тест също на
английски език, което спомага за усвояване
проверка на знанията за специфичните термини
в английския език от областта на стандартите в
електрониката и другите области на техниката.



Резултати от теста по 
отделните въпроси



Резултати от теста 
по ученици



Урок от Специфичната професионална подготовка на 
специалност

"Възобновяеми енергийни източници":







































Урок от общата техническа подготовка на електротехническите и електронни 
специалности. Може да се използва и в обучението по физика в общообразователната 

подготовка.















Резултати от проверката на знанията по 
отделните въпроси



Резултати от проверката на знанията по ученици



Урокът е на английски език, но тестът за проверка на знанията 
е на български език, с цел проверка на разбирането на 

преподадения материал.

Линк към теста: 
https://quizizz.com/admin/quiz/5d8cb20ea7ac12001a21db5a

ENJOY!

































































УПРАВЛЕНИЕ НАУПРАВЛЕНИЕ НА  
КОНФЛИКТА,КОНФЛИКТА,  

ЕМОЦИОНАЛНАЕМОЦИОНАЛНА  
ИНТЕЛЕГЕНТНОСТ ИИНТЕЛЕГЕНТНОСТ И  

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НАПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА  
ТОРМОЗАТОРМОЗА

  
ОСЪЗНАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯОСЪЗНАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ  

НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕНА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ



Споделям наученото, 

за да сме по-спокойни, да не допускаме
конфликти и да направим децата си по-
добри и емоционално грамотни ...



Започваме с поемата наЗапочваме с поемата на

 Катлийн Кикер Катлийн Кикер

“EVERY DAY IT HAPPENS”“EVERY DAY IT HAPPENS”



Всеки ден когато говоря един човек ме ненавижда.
Винаги когато те отговарят аз им прощавам отново.
Всеки път когато ги слушам – аз потискам моите думи на гняв.
Всеки път когато ги чуя – мълчаливо изтривам сълзите си.
Където и да отида съм беззащитна жертва.
Където и да се скрия, те ме намират отново.
Всеки път се изправям пред тях с усмивка на лице.
Всеки път когато ме изоставят горчиви сълзи се стичат по бузите ми.
Всяка нощ когато спя се будя от безлични кошмари.
Всеки ден в който живея ми се иска това да не беше така.



1.      Думите които ни нараняват
Цел: да съпреживеят силата на думите и осъзнаят емоционалното им въздействие.
Материали: самозалепващи листчета, химикалки.
Раздайте листчета и химикалки на всеки ученик и го помолете да напише обидни думи или 
прякори които е чувал по свой или адреса на свой съученик.
Оформете на дъската следните групи в които те трябва да поставят листчетата си
Шега
Унизителна шега
Обида
Болезнена обида
Помолете ги да поставят листчетата си в така оформените групи и поканете всички да 
разгледат какво се е получило.

Попитайте ги дали са видели една и съща дума в повече от едно място на дъската?
1.      Защо една дума според някои е по-малко обидна ,а според други тя е по-обидна?
2.      Причиняването на болка чрез използване на такива думи форма на тормоз ли е и защо?

Време 10 минути



  II.          Влакче на дружбата.
Учителят се движи сред учениците, назовава името си, прави някакъв жест и докосва
един от тях. 
Ученикът поставя ръцете си на раменете на учителя, повтаря казаното от учителя и
добавя името си с различен тон и показва някакъв жест или мимика. 
Следващият ученик от веригата трябва да повтори името и жеста на тези пред себе си и
тогава да добави своето име и жест.
Водачът продължава с движението на влакчето докато и последният участник се включи
в него.
“Don’t laugh at me” (Rock & Roll Version) YouTube.
„Моля те не ми се присмивай“
Учениците слушат песента със затворени очи а след това гледат и видеото.
1.      Имаше ли разлика между слушането на песента и гледането на видеото?
2.      Има ли и каква бе разликата в чувствата които ви вълнуваха докато гледахте? 

3.      Според вас как биха искали да се чувстват хората в песента и видеото?

4.      Какво биха могли да направят хората около тях за да им помогнат да се чувстват различно?

5.      Какво ние бихме могли да научим от тази песен и как това би променило самите нас?
Обобщете казаното дотук:
Докато общуваме с други хора ние трябва да мислим за начина по който се отнасяме към
тях и как те се чувстват съобразно нашето отношение, защото ако се научим да
именуваме нашите чувства ние можем да се научим и как да ги управляваме.
И така емоционална интелигентност наричаме умението да осъзнаваме емоциите си –
нашите и на хората около нас.

Време 10 мин



III. Дървото в нашата стая – интегрирано изкуство.
Помолете учениците да дадат превес на чувствата които биха желали да изпълнят 
тяхната стая.
Нека нарисуват и изрежат една от дланите си на лист от цветна хартия. Накарайте ги 
да напишат името си и чувствата от които биха желали да бъдат заобиколени в тази 
стая, като съобразно тези чувства да изберат цвета на хартията която ще използват.
После поставете тези ръце около голямо предварително изработено дърво в един 
кът от стаята.
Може да поставите и предварително изработена кошница на под дървото в която да 
поставят онези листа с чувства които не биха желали да ги заобикалят.

Не забравяйте да добавите и своето или своите листа.

Време 10 минути



ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ



Добре дошли сред нас!
Надявам се да се насладите на престоя си.
И моля, не се колебайте да бъдете себе си.
стига да е по правилния начин.
Бих могла наблюдавайки ви само за минута
да намеря хиляди неща заради които да ви обичам!

   Днес нашият урок е посветен на емоционалната интелигентност.
Емоционална интелигентност е способността на човек да управлява и 
контролира както своите емоции, така и емоциите на хората около себе си.

Това е едно от най-важните лидерски умения включващо основните пет 
компонента:
·       Самосъзнание
·       Саморегулация
·       Мотивация
·       Съпричастност
·       Социални умения





Нека започнем с първото упражнение наречено Анализ на темперамента,  като 
посочим кои са основните черти на темперамента?

Цел: Отговорете на въпросите във въпросника и дискутирайте помежду си.

Материали: Копие от въпросника за всеки ученик
1.    Обяснете че темперамента се влияе от множество параметри.
2.    Разделете учениците на групи. Ако броят на учениците е нечетно число – разделете 
ги в групи по трима.
3.    Раздайте им копие на въпросите.
4.    Помолете ги да отговорят в рамките на 15 минути
5.    Помолете ги да споделят своите отговори в групата.нека всеки обясни какво мисли. 
те също дискутират и желанието си да променят последния въпрос в рамките на 15 
мин.
6.    Представител на всяка група обобщава техните отговори.
7.    Обобщете казаното дотук като поставите следните въпроси:
·       Какво мислите за ефекта на вашият темперамент върху вашето ежедневие?
·       С какво темперамента на вашият съученик се различава от вашия?
·       Лесно ли беше да се измислят стратегии за това как да се променят или 
модифицират някои от обсъжданите поведения?



                                                ТЕМПЕРАМЕНТ – ВЪПРОСНИК

1.    Опишете вашият темперамент с три прилагателни. Изберете онези които ви 
описват най-добре.
2.    Запишете три прилагателни, които според вас другите хора използват, за да ви 
опишат.
3.    Прегледайте всяко от прилагателните имена посочени в горните два въпроса и 
ги определете според посочените по-горе черти на темперамента.
4.    Как всеки от тези фактори влияе на твоя темперамент?
5.    Как всеки от тези фактори оказва влияние на твоите лидерски качества?
6.    Кой от тези фактори бихте искали да промените и защо?
7.    Как бихте направили тази промяна?



                                                ТЕХНИКА НА МЪГЛАТА

Цел:  Как да приемаме критиката с усмивка?

Представете си, че сте се изгубили в мъглата. Тя ви обхваща и вие самите сте 
част от нея. Дръжте се като мъгла. Когато някой хвърли камък към вас 
преглътнете този камък без да го хвърляте обратно. Това е най-лесната и 
ефективна техника, която да използвате срещу хората които ви критикуват 
непрекъснато. Например: представете си, че някой ви обижда така:
·       Нищо не разбираш – много си глупав!
·       Ти си мързелив!
·       Винаги закъсняваш!
·       Ти си безотговорен!

Опитайте се да приемете критиката и да отвърнете с усмивка
·       Да вярно е – аз не разбирам!
·       Да – мързелив съм!
·       Да понякога закъснявам
·       Да понякога съм безотговорен

Продължете да реагирате по същия начин и човекът който хвърля камъни по 
вас ще престане да прави това. Това е един прост и елегантен метод с който да 
позволите на хората да излеят злобата си и същевременно да избегнете 
спора. 



                                                  Дърво на емоциите 

Материали: Цветни моливи и лист за рисуване на всеки участник.
Помолете учениците да нарисуват дърво. Нека то има корени, стебло, клони , листа и 
плодове.

·       Накарайте ги да напишат на корените чувствата и емоциите, които са ги 
вълнували когато са били по-малки - може би някои от тях – негативни, които вече са 
преодолели. 
·       В стеблото –чувствата които ги вълнуват сега.
·       В клоните тези които биха искали да ги владеят в бъдеше и да останат част от тях.
·       Плодовете са подаръците получени от близки хора, които ценят много.

Нека помислят и добавят какво е нужно за да вирее добре това дърво и да даде много 
плодове. Обобщете получената информация



УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТА   





I. Цели на урока:
  1. Учениците използват вербални и
невербални комуникационни умения.
  2. Те трябва да покажат добри
комуникационни умения.
 3. Учениците обосновават своите решения.
·              Те трябва да могат да дефинират
понятието конфликт.
·              Да се запознаят с различните видове
конфликт
·              Използване на мозъчната атака за
справяне с конфликта.
4. Урокът е предвиден да протече в рамките
на 2 учебни часа

II. Основни понятия.

·       Комуникация – процес на изпращане и 
получаване на съобщения от другите.
·       Примирие – да помогнем на някой да 
потисне гнева си
·       Конфликт – сблъсък на интереси , 
действия или разбирания.
·       Справяне с конфликта – процес на 
установяване на конфликта, коопериране и 
намиране на решение на конфликта.
·       Емпатия – способността на човек да 
съпреживява емоциите, мислите и чувствата 
на другите.
·       Вътрешно -личностни умения – 
способност да се отнасяш към другите по 
подходящ начин.
·       Аз – изразяване – говорителят поема 
отговорност за своите емоции и действия.

Конфликт. Видове конфликти и стратегия за справяне с конфликта.



                                                    Начало на урока:

Поставете в стаята картини показващи хора в конфликт. Поканете учениците в стаята и ги 
помолете да разгледат картините. Попитайте ги:

1.    Били и сте някога в конфликт с някой друг?
2.    Как се справихте с това?
3.    Бяхте ли съгласни на компромис, за да се справите с конфликта?
4.    Можете ли да си спомните последния конфликт, който сте имали?
5.    Бихте ли намерили сега друго решение за справяне с този конфликт?
6.    Как обикновено се справяте с конфликтите?
Дайте кратка дефиниция на конфликта и отражението му върху другите хора.

Конфликта е активно изразяване на несъгласие между хора с противоположни идеи и 
разбирания.



Задача 1:

Вземете мека топка. Накарайте учениците
да застанат в кръг и започнете
изречението: Аз се чувствам ядосан
когато…
.Хвърлете топката към един ученик, който
ще повтори вашето изречение и ще го
довърши със свои думи. След това той
хвърля топката км друг ученик, който
трябва да предложи решение на проблема.
Когато говорим за конфликта, можем да
кажем, че има някои различни стилове за
управление на конфликта.
Томас Килман в своето изследване посочва
пет конфликтни модела като ги свързва с
животните. Те са изписани на дъската, така
че учителят дава пет минути на учениците
да ги запишат на цветна хартия и да
напишат до тях животното чието
поведение подхожда на думата.След това
импедлага да гледат видеото.

https://youtu.be/hv9FEuk4Mhk

  Задача 2. Учениците да осъзнаят и 
приемат позитивните страни 
на    конфликта.

Разделете учениците в малки групи (4-6) 
човека. Всяка група изпраща свой 
представител да вземе материалите за 
групата :голям лист хартия за флипчарт, 
маркери, химикалки и др.
Всеки отбор трябва да напише своята 
дефиниция за конфликт. 
Предизвикателството пред тях е да 
дефинират конфликта без да използват 
отрицателни термини. След като членовете 
на екипа се споразумеят за дефиницията, те я 
записват на хартията за флипчарт заедно с 
илюстрация.

Преди груповата презентация помолете ги да 
отговорят на въпросите:
1.    Как това ново определение на конфликта 
влияе върху начина по който мислим за него?
2.    Какви според вас са положителните 
страни на конфликта?
3.    Какви са според вас негативните 
последици от конфликта?

https://youtu.be/hv9FEuk4Mhk


Задача 3.

Дебатът при управление на конфликта. 20 мин.

·       Нека участниците работят по двойки.
·       Те се изправят един срещу друг с вдигнат юмрук и играят играта 
„ Нищо – нещо – каквото и да е“ аналог на играта “камък-ножица-хартия“. Когато кажат ‚каквото
и да е-те назовават първото нещо което им дойде на ума. (кола, цвете и т.н.)
·       Така те слагат начало на дебата, като се опитват да убедят своя противник, че назования от
тях предмет е по-добър.
·       Дайте им около 3 минути за спор.
·              След това  спрете играта и ги накарайте да започнат диалог, задавайки си въпроси;
помолете ги да се изслушват и да постигнат споразумение в рамките на 5 минути.
·       Накрая на упражнението започнете дискусия с целия клас.
Обяснете, че дебатът е един опит да докажете, че вашата позиция е по-добра от позицията на
вашия опонент.
Вашата цел е да спечелите като откриете грешки в позицията на другия.
Докато целта на  диалога е да се постигне взаимно разбирателство и сътрудничество като
същевременно се оценят и силните страни в позицията на другия човек.

Примерни въпроси с които можете да започнете дискусията:
1.    Как реагирахте в различните ситуации?
2.    Как бихте се държали в условията на реален конфликт?
3.    Как се промениха нещата когато включихте диалога?
4.    Трудно ли ви е да изслушате някой, който изразява несъгласие с вас?
5.    Защо? Как достигнахте до споразумение?



III. Материали:

·       Компютър с интернет 
достъп.
·       Картини на хора и 
ситуации изразяващи 
различни конфликти. 
·       Раздавателни материали.

  IV. Справяне с конфликта: 
https://youtu.be/e632M8qEdyw
      Видове конфликт.: 
https://youtu.be/hv9FEuk4Mhk

https://youtu.be/e632M8qEdyw
https://youtu.be/hv9FEuk4Mhk










Защо даЗащо да   
преподавамепреподаваме
 по нов по нов   
начин?начин?

Какво еКакво е   
"ОБЪРНАТА"ОБЪРНАТА   
КЛАСНАКЛАСНА   
СТАЯ"?СТАЯ"?

ЗащоЗащо
  

ПБО?ПБО?
  

Как даКак да   
оценявамеоценяваме   

обективно ... иобективно ... и   
да ни е забавно?да ни е забавно?

Как да разрешимКак да разрешим   
проблема спроблема с   

НАСИЛИЕТО ВНАСИЛИЕТО В   
УЧИЛИЩЕ ?УЧИЛИЩЕ ?

Ще отговоря на тезиЩе отговоря на тези   
въпроси и ще ви споделявъпроси и ще ви споделя   
още интересни идеи  ...още интересни идеи  ...

СПОДЕЛЯМСПОДЕЛЯМ   
НАУЧЕНОТОНАУЧЕНОТО

 ТУК! ТУК!

СПОДЕЛЯМСПОДЕЛЯМ
НАУЧЕНОТОНАУЧЕНОТО
ТУК!ТУК!



Моделът на "Обърнатата класна стая" Защо? и Как ?Моделът на "Обърнатата класна стая" Защо? и Как ?

·   Съдържанието е на разположение на учениците през цялото време на
задачата
·   Учениците могат да гледат/четат материалите , колкото е необходимо,
да задават въпроси
·   Ученикът идва подготвен в класната стая, осмислил е материалите,
може да си зададе въпросите и да участва в часа
·  Освобождава се време на учителя да работи индивидуално с учениците
в часа
·   Учителят може да персонализира задачите според нивото и интересите
на ученика.

Защо да обърнем класната стая?Защо да обърнем класната стая?  



Как да обърнем класната стая?    8 СтъпкиКак да обърнем класната стая?    8 Стъпки

1. Запознайте вашите ученици и родителите им с идеята за обърната класна
стая
2. Подгответе ресурсите, от които ще се нуждаете за да обърнете класната
стая
3. Преминете към първия ден на действителното обръщане на стаята и се
погрижете за управлението й 
4. Помислете за технологичното обезпечаване/обучение-научете се как да
подбирате материали/видеоклипове, да създавате плайлисти, за да може
учениците да имат достъп до и да си взаимодействат с онлайн съдържанието
5. Възложете заданието, посочете материалите, дайте срокове, критерии и
изисквания за качественото изпълнение на задачата
6. Учениците работят по задачата по време на часа, като прилагат наученото
на практика, учителят наблюдава, насочва, помага
7.  Ученикът става независим в процеса на учене, работи със собствено
темпо и скорост при изпълнение на задачата в часа
8.  Взаимопомощ-учениците, които работят по-бързо и са приключили
задачата успешно помагат на другите, които се справят по-бавно и/или
срещат трудности. Учителят наблюдава, коментира и помага.



https://www.youtube.com/embed/BCIxikOq73Q?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/avvsxquMH0g?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Ot_dKs_LRf0?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/iQWvc6qhTds?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/8hLOUlbAgs0?feature=oembed




ПРОЕКТНОБАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ: КАКВО, ЗАЩО И КАК?ПРОЕКТНОБАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ: КАКВО, ЗАЩО И КАК?  

https://www.youtube.com/embed/LMCZvGesRz8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/tE6WHn0-cSQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/dhwuQU2-g5g?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/08D0dBGIzYQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/R01WO4AnvYA?feature=oembed


 ПБО? ПБО?
Проектно-базираното обучение (ПБО) е метод на преподаване, в който ученицитеПроектно-базираното обучение (ПБО) е метод на преподаване, в който учениците
придобиват знания и умения, като работят  продължителен период от време, запридобиват знания и умения, като работят  продължителен период от време, за
да проучат и да отговорят на автентичен въпрос, проблем илида проучат и да отговорят на автентичен въпрос, проблем или
предизвикателство, които са свързани с реалния живот.предизвикателство, които са свързани с реалния живот.

Проектът:
·  Е фокусиран върху учебните цели, учебното съдържание, умения на учениците,
базирани на ДОС
· Включва критично мислене върху проблем, сътрудничество и самостоятелно
управление
· Е в рамка от смислен проблем за решаване или въпрос, на който да се отговори.
· Се базира на контекста на реалния свят – задачи, инструменти, стандарти за качество,
повлияни от интереси и проблеми в живота.

Учениците:
Ø участват в строг, продължителен процес на задаване на въпроси, проучване, намиране
на ресурси и прилагане на информация, с цел решаване на проблема или намиране на
отговор на въпрос на съответното ниво на предизвикателството.
Ø вземат някои решения относно проекта, включително как да работят и какво да
създават.
Ø дават, получават и използват обратна връзка, за да се подобри техния процес на работа
и изпълнение на крайния продукт.
Ø представят публично своя проект, като обясняват и демонстрират крайния продукт 
пред съученици, представители на училищната общност и външни гости.





ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТАИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА

A written assignmen… research on a topic-ru… Copy of Бланка_уро…

Copy of Критериална … Getting Started GuideУрок-пбо.docx

https://help.plickers.com/hc/en-us/articles/360008947934-Getting-Started-Guide












„Децата са си деца“ е известна
поговорка, която предполага, че
тормозът е нормална част от
израстването.

И все пак с побои, заплахи за смърт и 24-часов тормоз чрез технологиите,
тормозът се превърна в опасна, животозастрашаваща епидемия. Децата не могат
да се измъкнат от това, което е довело до много самоубийства. Училищата се
борят да заемат позиция срещу тормоза, а с участието на родители, политика и
медии, преподавателите трудно могат да угодят на всички.
Тормозът може да се случва произволно или редовно, както и ежедневно,
седмично или месечно. Всяка десета жертва на тормоз се тормози ежедневно,
докато всяка пета - веднъж или два пъти месечно (Mahoney, 2012).
Тормозеният ученик рядко може да предскаже кога ще настъпи тормозът и ако
ученикът може да предвиди тормоза, често учителите и служителите може да не
се справят с него. Персоналът може дори да не хване първите няколко действия
от насилието.
Училищата трябва да намерят начини да намалят този проблем. Това налага
включването на всички учители, персонал и администрация, за да се
предотврати появата на тормоза. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да
намалите тормоза във вашето училище.



·      Тормозът се случва на всички нива, във всички класове, на всяка възраст.
Училищата трябва да имат общо определение за тормоз. CPI определя тормоза
(2011) като характеризиращ се с умишлено агресивно поведение, което
включва дисбаланс на власт и сила. Това може да бъде илюстрирано чрез
физически, вербални/невербални и/или релационни средства.

·      Персоналът трябва да може да прави разлика между закачки и тормоз.
Според Sweeting and West (2001), за дразнене се съобщава по-често
отколкото за тормоз, тъй като целта е, да се дразни или провокира друг с
постоянни разсейвания или други досадни действия. Тормозът, от друга
страна, е дисбаланс на властта. Това е ключово.

·      Кибертормозът става все по-голям проблем. 
Кибертормозът е „използването на всяко електронно устройство за тормозене,
сплашване или изнудване над друго“ (Mahoney, 2012). Това включва текстове,
имейли, видеоклипове, публикации и съобщения в социалните медии.

1.   Имайте ясно определение за тормоз:1.   Имайте ясно определение за тормоз:



2. Премахнете етикетите, насочете вниманието си към поведението2. Премахнете етикетите, насочете вниманието си към поведението

Когато учителите и служителите наричат едно дете насилник или жертва, те го
обричат, слагат му етикет, което в бъдеще може да създаде още проблеми за
този ученик. Когато обсъждате поведението на учениците, не бъдете
усъдителни, не бързайте да обвинявате и/или оправдавате. Първо, разберете
какво се е случило, преди да решите дали инцидентът се квалифицира като
тормоз. Уверете се, че човекът, който извършва тормоза, знае какво поведение е
грешно, защо е грешно и какви са последиците от това.

Когато децата са по-малки, поставяйте прости правила. Когато са по-големи,
оформете правилата, така че да им помогнете да ги спазват и осъзнават според
своето ниво на зрялост. Тези насоки за правила задават тон за класната стая. Те
могат да помогнат на учителя да има добре управлявана класна стая, която е по-
малко склонна към тормоз
·  Поставете правилата в положителна светлина,
·  Сведете броя на правилата до минимум (3-5 в зависимост от възрастта),
·  Задайте правила, които обхващат множество ситуации,
·  Уверете се, че правилата са подходящи за спазване според възрастта,
·  Научете учениците си да спазват правилата,
·  Дайте пример за поведение, следващо правилата, и
Бъдете последователни в прилагането на приетите правилата.

3. Поставете ясни и изпълними правила и очаквания3. Поставете ясни и изпълними правила и очаквания



4. Награждавайте позитивното поведение4. Награждавайте позитивното поведение
Когато ученикът направи нещо лошо, е лесно да го посочиш, особено ако
той винаги или често попада в проблемни ситуации. Ами ако го хванете да
прави нещо добро? Бихте ли го посочили?
5. Имайте отворена комуникация. Общувайте открито5. Имайте отворена комуникация. Общувайте открито

· Комуникацията е ключова за изграждането на отношения.
Провеждането на срещи в класната стая е един от начините за изграждане на тази
комуникация. Срещите в класната стая дават възможност на учениците да
говорят по въпроси, свързани с училище, извън темите за учебен процес и
оценки.
· Емпатичното слушане е ключово. 
Учениците искат да знаят, че наистина ги изслушват. Те трябва да се чувстват
добре дошли да поговорят с учителите си очи в очи, особено ако чувстват, че са
били тормозени.
· Училищата също трябва да имат адекватни системи за докладване.
Чрез използването на тази система могат да бъдат предотвратени възможни
бъдещи инциденти. Направете системата за отчитане лесна за използване и
поверителна и насърчете персонала да я използва.
· Комуникацията не трябва да е само словесна.
Външният вид на училището изпраща силно послание към учениците и
родителите дали училището насърчава положителна среда. Ако не изпраща добро
съобщение, по-вероятно е да се случва тормоз.



6.   Ангажирайте родителите6.   Ангажирайте родителите
Информирането на родителите за оценките, приятелите, поведението и дори
нагласите на детето им в училище е важен инструмент при справяне с
поведението. Работейки заедно, родителите и учителите могат да осигурят
последователен подход за въвеждане на по-продуктивно и подходящо поведение
в замяна на агресивното и осъдително.
7.   Потърсете предупредителни знаци7.   Потърсете предупредителни знаци
·  Когато се извършва тормоз, може да има сигнали. Задайте си тези въпроси:
- Критикувате ли постоянно едни и същи деца?
- Разбирате ли какво точно става?
- Има ли промени в нагласите на децата?
Когато едно дете е тормозено, то може да показва много различни признаци, които
да са сигнал, че се извършва тормоз. Учителите може да не са свидетели на всеки
инцидент, но затова е необходимо да се включат други ученици, както и родители.
Има ли детето?

· Необясними наранявания?
· Чести главоболия или болки в стомаха?; · Проблеми със съня?
· Промени в хранителните навици?; · Слаби оценки?
· Загуба на интерес към училище?; · Загуба на приятели?
· Изгубени или унищожени лични вещи?; · Намалено самочувствие?



Избягва ли детето социални ситуации или говори за самонараняване? Това са само
няколко от предупредителните знаци, които показват, че детето е тормозено. Децата
рядко показват еднакви признаци.
Има и признаци, че един ученик тормози друг:
- Ученикът влиза ли в много битки или има ли приятели, които тормозят другите?
- Ученикът все по-агресивен ли е или често се изпраща в кабинета на директора/
психолога?
- Ученикът има ли нови вещи, обвинява ли другите за техните проблеми, отказва ли
да поеме отговорност за своите действия или се тревожи за тяхната популярност и
репутация?
Това са само няколко признака, които показват, че детето се занимава с тормоз. За да
разберете напълно какво се случва, трябва да общувате и да работите с родителите
им.
8. Когато се случи тормоз, разчистете сцената8. Когато се случи тормоз, разчистете сцената
През повечето време учителите и служителите разрешават проблема и се справят
с тормоза още, докато се случва. Важно е да отделите участващите ученици, за да
можете да съберете фактите. Това ви дава възможност да погледнете обективно
на ситуацията, като същевременно предотвратите повторното й възникване.
Не забравяйте, че много често има странични наблюдатели и те насърчават и
нахъсват насилниците. Най-добре е първо да отстраните страничните
наблюдатели и след това да се справите с детето, което тормози, и с детето, което
е тормозено.



След като тълпата се разотиде, изяснете фактите. Попитайте минувачите. Когато
слушате, проявявайте съпричастност. Не знаете всички обстоятелства. Не забравяйте
да не бъдете усъдителни. Така действително ще разберете какво се случва.
Изслушайте историята от няколко източника, от няколко гледни точки, включително
позицията на агресора, на потърпевшия и на някои странични наблюдатели.
Тормозът рядко ще приключи веднага. Бъдете постоянни и последователни при
предотвратяването му, изследвайте последствията и проследявайте учениците и
тяхното поведение след инцидентите. Покажете на децата, че наистина ви е грижа, и
бихте могли да станете техен доверен възрастен.

9. 9. Следете горещите точкиСледете горещите точки
Има определени места, където тормозът се случва най-много и това са по-скоро зони,
където възрастните не е вероятно да присъстват често - коридори, санитарни
помещения, детски площадки и автобуси. Когато има възрастен, децата се чувстват
по-безопасни и поведението на тормоз е по-малко вероятно. Важно е възрастните да
бъдат нащрек и да отделят пълното си внимание, когато около тях има групи от
ученици.
Статистиката показва, че 47,2% от тормоза се случва в коридори или на стълбището
и 33,6% - класната стая, 20% от случаите на тормоз се случват в училищата, на
детските площадки, в градските автобуси, когато децата отиват на и се връщат от
училище, както и пред училищния бюфет, фитнес залите и не-рядко в
киберпространството (Mahoney, 2012). Един от начините да спрете агресивното
поведението е да имате открита комуникация. Целият персонал трябва да работи
заедно, за да следи тези места.



10.  Запознайте се много добре с държавните закони и областните политики10.  Запознайте се много добре с държавните закони и областните политики

Тормозът може да бъде намален, ако подготвите училищната общност,
ръководството и администрацията за правните отговорности и да гарантирате, че
вашата политика се прилага правилно. Обучавайте персонала и родителите, и се
уверете, че цялата общност е последователна при прилагане на политика за
превенция и борба с училищния тормоз. Това позволява на всички да бъдат на една
и съща страница и помага на учениците да се чувстват в безопасност.
Тези съвети ще помогнат за предотвратяване и намаляване на тормоза във вашето
училище и ще ви помогнат да гарантирате, че вашите ученици се чувстват в
безопасна и грижовна среда, в която могат да учат и да растат спокойни.
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- Проведени неформални разговори с колеги и споделени впечатления от курсовете
- Демонстрираха се материали от курсовете пред ученици и някои от тях бяха използвани в уроци,
посветени на Великобритания, Италия и Испания
- Проведен тренинг с учители от СПГЕ за демонстрация и придобиване на умения за диагностика
и работа с деца със СОП. 
-  Проведен демонстративен урок пред учители и ученици от СПГЕ за необходимостта от
провеждане на обучение по специализиран чужд език „ISO 9001:2015“ (методи, техники и
средства за повишаване мотивацията за учене при ученици и учители, качество на учебния
процес)
- Семинар, 
- Уъркшоп и 
- Тренинг пред колеги от СПГЕ, с цел да се покажат методи и инструментариум за борба с агресия,
дискриминация, насилието в училище, приобщаване на деца със слаба мотивация, използване на
конфликта като обучително средство(съвместна дейност между колегите, посетили курсовете в
Барселона и Флоренция)
- По история се организираха 
o  семинар-дискусия и 
o  работно ателие за споделяне на наученото по проекта и с по-голямо внимание към екскурзията с
учебна цел като метод за преподаване на история.
(присъстваха учители по история, география, гражданско образование и класни ръководители от
региона, професионални гимназии и училища от София)
- Бинарен урок „Театрално представление“ с тема: „Поведение“ (от учебното съдържание по
Биология и здравно образование за 10 клас, съвместно с учителя по биология и колегата посетил
курс за ученическо насилие и агресия във Флоренция)
- Изготвяне на материали за Коледен базар - умения за фина моторика, концентрация и емпатия
при деца с дефицит на внимание, хиперактивност и дислексия Прилагане на наученото по време
на мобилността в Скарбъру с ученици от СПГЕ.

Изпълнени задачи Изпълнени задачи след мобилностите:след мобилностите:



- Урок по английски език 1“Bullying prevention. How to define bullying“ 
- Урок по английски език 2 “EMOTIONAL INTELLIGENCE“ -
- Урок по английски език 3 „Conflict management. Don’t fight forces, use them!“ - Conflict,
Conflict Styles and Resolution Strategies.
- Тренинг с учители от региона и други професионални гимназии в София за демонстрация и
придобиване на умения за диагностика и работа с деца със СОП. 
- Темата за борба с агресия, дискриминация, насилието в училище, приобщаване на деца със слаба
мотивация беше представена пред по-широка аудитория и се разгледа от две гледни точки-на
законовите разпоредби и какво се случва на практика. 
-  При засилен интерес може да се организира нова среща/тренинг/работилница по темата с
директори, зам. директори, педагогически съветници и психолози от други професионални
гимназии, училищни настоятелства, родители и колеги от региона. Целта ще бъде да се подходи
към тематиката практически, по достъпен и интерактивен начин. 
- Публикувахме избран снимков и учебен материал в Интернет сайта и фейсбук профила на СПГЕ
"Джон Атанасов"
- Ще се публикува обобщен материал в медия или бюлетин, които ще популяризират актуални
теми в чуждоезиковото и професионалното обучение, с което ще се цели популяризирането на
подобни дейности и участие в проекти в сферата на образованието
-  Изготвихме сборник с материали (ресурси, схеми, статистики, инструментариум за оценка,
планове на уроци, практически разработки и др.) изготвени с материали от мобилностите по
проекта.- "Преподаване и изучаване на чужди езици. Социален диалог" (електронна книга с
приложението bookcreator.com, която се разпространява онлайн и е достъпна за по-голяма и
разнородна аудитория)
- Учителят по история, заедно с учител по английски език и ученици „написаха“ малка книжка с
термини по история на английски език, съобразно с новите учебни програми по история и
английски език за гимназиален етап.



КРАЙ НА КНИГАТА, НО ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА!КРАЙ НА КНИГАТА, НО ПРИКЛЮЧЕНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА!

УСПЕХ И ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ ДАУСПЕХ И ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ ДА  
СПОДЕЛИТЕ И ВИЕ!СПОДЕЛИТЕ И ВИЕ!

ОПИТАЙТЕ И ВИЕ! НЕ ГУБЕТЕОПИТАЙТЕ И ВИЕ! НЕ ГУБЕТЕ   
ВРЕМЕ!ВРЕМЕ!

ИЗЖИВЯВАНЕТО Е ВЪЛНУВАЩО, А СПОМЕНИТЕ ВЕЧНИ!ИЗЖИВЯВАНЕТО Е ВЪЛНУВАЩО, А СПОМЕНИТЕ ВЕЧНИ!

ЕРАЗЪМ + ДАВА НЕВЕРОЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ИЕРАЗЪМ + ДАВА НЕВЕРОЯТНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И   
ПРОМЕНЯ ПРЕДСТАВИ ЗА ЖИВОТА!ПРОМЕНЯ ПРЕДСТАВИ ЗА ЖИВОТА!

ОТ ЕКИПА НА СПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ", СОФИЯ:ОТ ЕКИПА НА СПГЕ "ДЖОН АТАНАСОВ", СОФИЯ:

-  Венелин Райковски-  Венелин Райковски

-  Невенка Костова-  Невенка Костова

-  Кирил Конов-  Кирил Конов

- - Мария ИвановаМария Иванова

- Грета Райковска- Грета Райковска
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