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е форум предоставящ платформа за конструктивна дискусия и насър-
чаващ устойчивото партньорство между заинтересованите институ-
ции за превенция на асоциалното поведение и девиацията при подра-
стващите чрез образование с акценти:

• Идеи, концепции, модели, политики за превенция на асоциалното 
поведение и девиация при подрастващите в социална среда на взаи-
модействие при физическа и дигитална реалност;

• Правна култура – формални и неформални отношения;
• Дигитална култура;
• Информираност и компетентност за иновации в технологиите за 

преодоляване на асоциалното поведение;
• Рискови среди при изграждане личността на подрастващите.
И приоритети: 
• Интегриране на ресурсите с образователните институции за из-

граждане на политики за превенция на асоциалното поведение и де-
виацията;

• Правна култура – защита правата на детето във физическа и он-
лайн среда;

• Дигитална култура – програмиране, проектиране, приоритизи-
ране и мониторинг на превантивната дейност в дигитална среда.

• Програмиране, проектиране на превенция чрез образование съв-
местно със заинтересованите институции.

• Културата, спортът и изкуството фондаменти на превенцията при 
асосиалното поведение при подрастващите.

• Гражданското образовние – екологосъобразна социализация на 
детската личност;

• Придобиване на нови компетентности при прилагане на техноло-
гии в превенция чрез образование – семинари, форуми, кръгли маси, 
конференции;

• Популяризиране на иновативни добри практики;
• Мониторинг – ресурси, процеси, среда, резултати.
Всеки има право на образование и може да повишава образова-

нието и квалификацията си чрез учение през целия живот.
Образованието е процес включващ обучение, възпитание и социа-

лизация. Образованието е национален приоритет и се реализира в съ-
ответствие с принципи за единна държавна образователна политика за 
осигуряване правото на предучилищно и училищно образование.

„Всички организации свързани с децата,
трябва да работят за това, което е най-добро за всяко дете“.

Конвенцията на ООН за правата на детето
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Равен достъп до качествено образование. Ино-
вативност и ефективност в педагогическите практи-
ки и в организацията на образователния процес въз 
основа на научна обоснованост и прогнозиране на 
резултатите от иновациите.

Държавата провежда политики за повишаване 
на качество на образованието, като създава усло-
вия за равен достъп до качествено образование и 
ранно детско развитие и подготовка на децата за 
училище. 

Предизвикателство на образователните инсти-
туциите е прилагането на образователни политики 
при децентрализация и самоуправление.

Местната комисия за борба срещу противооб-
ществените прояви на малолетните и непълнолет-
ните провежда политики за изграждане среда за ин-
тегриране ресурсите с образователните институции 
и с култура, спорт, изкуство, като фондаменти за 
превенция на асоциалното поведение.

Местната комисия организира, ръководи, коор-
динира и контролира дейността по предотвратява-
нето и противодействието на противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните и прес-
тъпленията на непълнолетните, както и по осигуря-
ване нормалното развитие и възпитание на извър-
шителите им на територията на район „Триадица“ 
в съответствие с разпоредбите на Закона за борба 
срещу противообществените прояви на малолетни-
те и непълнолетните при съдействие на органите на 
образование, Детска педагогическа стая, дирекции 
„Социално подпомагане“.

Приоритет на район „Триадица“ и Местната ко-
мисия е образованието. Стратегията на Местната 
комисия е интегриране ресурсите на заинтересова-
ните страни за превенция чрез образование и прав-
на култура за преодоляване девиациите в поведе-
нието на подрастващите. 

Една от инициативите е и самият форум:

„ИНСТИТУЦИИТЕ И ПРЕВЕНЦИЯТА
НА АСОЦИАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ. 

ПРЕВЕНЦИЯ ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ“

КРЪГЛА МАСА 
на заинтересованите институции присъствали на 
форума: МОН, РУО София-град, МВР, 04 РПУ СДВР, 
СУ „Свети Климент Охридски“, Образователните ин-
ституции в район „Триадица“, Дирекция „Социално 
подпомагане“, Детска педагогическа стая, Централ-
ната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните, Местна-
та комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните.

ПАНЕЛ I – Правна култура
„Правата на детето като превенция на девиации 

в поведението на ученика. Управленски аспекти“

ПАНЕЛ II – Дигитална култура 
„Дигиталното обучение. Дигиталното простран-

ство и социализацията на подрастващите“

МКБППМН, СО, РАЙОН „ТРИАДИЦА“

Председател: Димитър Божилов,
кмет на район „Триадица“

Секретар: д-р Бойка Софийска

ПРЕВЕНЦИЯ ЧРЕЗ...

Продължение от стр. 1
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ПОЗНАВАНЕТО НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО, КАТО ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕВИАЦИИ
В ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ (УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ)

Проф. дпн Вяра Гюрова

Детето
Според чл. 1 на Конвенцията на ООН за правата 

на детето (1989): „дете означава всяко човешко 
същество на възраст под 18 години, освен ако 
съгласно закона, приложим за детето, пълнолетието 
не настъпва по-рано“.

Следователно, терминът „дете“ се отнася не 
само за малките деца (на предучилищна възраст), 
но и за порасналите деца (малолет ните), както и за 
големите „независими“ деца (непълнолетните). 

Защо са необходими „специални“ права на 
децата?

• Защото децата са уязвима социална група 
(в по-голяма степен, отколкото възрастните) и се 
нуждаят от закрила;

• Защото децата са зависими от възрастните – 
„все още не...“

• Защото някои родители/възрастни са склонни 
да причиняват вреда на децата (си), в т.ч. да ги 
нараняват;

• Защото учителите имат нужда от това предиз-
викателство и шанс да преосмислят живота си, про-
фесията си, поведението си в клас и извън училище 
през призмата на съдбата на децата, с които общуват, 
които трябва да обучават и възпитават.

Ако предложим на вече порасналите деца 
да споделят спомени от детството си и да ги 
свържат с правата на детето, ще се разграничат 
две групи:

• Щастливи спомени – свързани с реализирани 
детски права.

• Тъжни спомени (нещо, което искат да забравят, 
но не могат) – свързани с нарушени детски права.

Изводите от тях за нас, като възрастни, които 
отглеждат, възпитават, образоват или помагат на 
децата са:

1. Да се опитаме да създаваме щастливи 
спомени от детството и не бъдем причина за тъжни 
спомени на децата, които отглеждаме, възпитаваме 
или с които просто общуваме сега.

2. Да научим децата на техните права, задъл-
жения и отговорности, така че да не стават причина 
за тъжни спомени на други деца и възрастни.

3. Да позволим на децата да участват – да бъдат 
субекти на собственото си възпитание и развитие.

Причини за девиациите при децата
Те са различни, но в основата им най-често са оз-

лобление или желание за самозащита, породени от:
• Детски страхове – от отхвърляне, самота, изо-

ставяне.
• Потребност от внимание и обич.
• Проблеми на децата и хората от тяхното обкръ-

жение.
• Външни влияния и фактори (хора и обстоятел-

ства).

• Несправедливо отношение на възрастните 
към тях.

• Безсилие и бунт срещу усещането, че от тях не 
зависи нищо.

За да привлече вниманието на световната общ-
ност и националните правителства към съдбата на 
децата и отговорностите на възрастните спрямо 
тях, на 20 декември 1989 г. Общото събрание на 
ООН приема Конвенцията за правата на детето. Тя 
е третият по ред международен документ (след Же-
невската декларация от 1924 г., и Декларацията за 
правата на детето от 1959 г.), но първият универса-
лен документ, обхващащ в максимална степен пра-
вата на всички деца по света.

Основните принципи на Конвенцията на ООН 
за правата на детето (1989)

Сред основните права на детето е правото 
му на образование. И в гарантирането на 
това право училището играе водеща роля. 
Но поради факта, че децата прекарват по-
голямата част от живота си (детството и 
юношеството си) в училище, то има специална 
роля и в запознаването на децата с техните 
права, гарантиране и защита на техните права.

Училището и правата на децата
• Гарантиране правото на всички деца на обра-

зование.
• Осигуряване правата на децата във/по време 

на образованието им (в училище).
• Усвояване на правата на децата чрез образо-

ванието (образование и възпитание по правата на 
детето).

Поради значимостта на училището като социал-
на институция за обществото, семействата и деца-
та, проблемите на правата на детето трябва да бъ-
дат обект на целенасочена управленска стратегия 
и политика на училищните ръководства, насочени 
към мерки и дейности за реалното прилагане на 
принципите на Конвенцията1.

Висшите
интереси
на детето

Участие

Оцеляване
и

развитие

Недискри
-минация 
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Задължения

Отговорности

Права

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ
В ДЕЙНОСТТА НА СУБЕКТИТЕ НА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОТО

ВЗАИМОДЕЙТВИЕ С ДЕЦА С ДЕВИАНТНО И ДЕЛИНКВЕНТНО ПОВЕДЕНИЕ

Проф. Д-р Георги Петров

В социално-педагогичаската работа с деца 
с девиантно и делинквентно поведение, както 
и във всяка друга общественополезна дейност 
трябва да се следват известни принципи, които 
гаран тират ефективността на тази работа. 
Извест но е, че принципите представляват из-
ходни положе ния, ръководни начала, основни 
изисквания, способ стващи за реализиране 

целите на социално-педа гогическото взаимо-
действие – осигуряването на най-добрите 
интереси на децата и предпазването им как-
то от престъпни посегателства, така и от из-
вършването на противообществени прояви и 
асоциален рецидив. Разбира се, когато става 
въпрос за работа с деца с девиантно и делин-
квентно поведение, безспорно тези принципи 

Принципите на Конвенцията за правата на де-
тето и училището (управленски аспекти)

Висшите интереси на детето
• Гарантиране правото на всички деца на качест-

вено образование.
• Изпълнение на закона за задължителното об-

разование.
• Предоставяне допълнителна подкрепа за уче-

ниците в неравностойно положение (в т.ч. на тези 
със СОП).

• Подобряване качеството на предлаганото в 
училището образование чрез подобряване на обра-
зователната среда и повишаване на квалификация-
та на педагогическите специалисти.

• Срещи с представители на ДАЗД, отделите 
„Закрила на детето“, детски правозащитни органи-
зации и др.

• Целенасочено запознаване (изучаване) на пра-
вата на детето от учениците.

Участие и недискриминация 
• Осигуряване правата на децата във/по време 

на образованието им (в училище).
• Участие на представители на учениците на за-

седанията на педагогическия съвет.
• Участие на учениците в изработването на Пра-

вилника за вътрешния ред и в дискусии, свързани с 
взаимоотношенията между членовете на училищна-
та общност и пр.

• Реални изяви на детските органи за самоуправ-
ление;

• Ден на ученическото самоуправление.
Оцеляване и развитие
• Мерки за осигуряване на безопасна училищна 

среда; 
• Децата/учениците като субекти на собственото 

си образование, възпитание и развитие (включване 
и участие без дискриминация в образователните и 
извънкласните дейности);

• Помощ и подкрепа за всички деца в неравно-
стойно положение; 

• Богато разнообразие от извънкласни форми за 
дейности по интереси и личностно развитие и пр. 

Сред приоритетите на съвременното училище 

  Права       Задължения

Отговорности

Продължава в следващия брой

е този да формира гражданина на демократичното 
общество, който днес е до голяма степен и гражда-
нин на света. И за да участва пълноценно и активно 
в обществения живот, да разбира глобалните тен-
денции и да допринася за решаването на глобални 
проблеми този гражданин трябва да познава добре 
собствените си права и правата на другите гражда-
ни. Ефективното запознаване на децата с техните 
права може да става само в триединството Пра-
ва-Задължения-Отговорности.

Запознаване на учениците с правата на дете-
то в училище

С други думи, учениците имат права точно в 
такава степен, както и другите хора имат права. 
Упражнявайки собствените си права, те имат за-
дължението да уважават правата на другите и от-
говорността чрез поведението си да не нарушават 
правата на другите. Разбирайки и възприемайки 
правата си в това триединство, учениците не биха 
проявявали съзнателно девиации в поведението си 
(като агресия, кражби и унищожаване на чуждо иму-
щество и пр.), които по същество са нарушение на 
нечии права.

Запознаването на учениците с техните права 
може да става чрез учебни, извънкласни и специ-
фични форми. 

1За повече информация виж: Гюрова, В. (2002) Култу-
рата по правата на детето – шанс и предизвикателство за 
учителите. С., ИК „Комливес-ЛМ“.
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изискват в някои от случаите различно и много-
значно тълку ване.

Без да се акцентира върху значимостта на 
един или друг принцип, тъй като те до един са 
важни и значими за социално-педагогичедската 
практика, ще ги разгледаме в известна логическа 
последователност.

Защита на най-добрия интерес на детето.
Независимо от статуса на детето (жертва 

или извършител на асоциално деяние), всяко 
дете следва да бъде защитено от безпринципно, 
незаконно и антихуманно третиране, осъщест-
вявано от представители на държавни и непра-
вителствени институции, родители и други 
частни субекти. Гаранция за защита на най-
добрия детски интерес на детето се съдържа 
в алинея 1 на чл. 3 от Конвенцията на ООН за 
правата на детето, според която: „Във всички 
действия, отнасящи се до децата, независимо, 
дали са предприети от обществени или 
частни институции за социално подпомагане, 
съдилищата, административните власти 
или законодателните органи, най-доб рото 
осигуряване интересите на детето ще бъ де 
първостепенно съображение“.

От практическа гледна точка този принцип, 
съотнесен към дейността с деца с девиантно и 
делинквентно поведение изисква всички участници 
в корекционно-възпитателния процес – инспектори 
от детски педатгогически стаи, обществени възпи-
татели, педагогически съветници, прокурори и 
съдии по дела за непълнолетни, възпитатели в 
специалните учебни заведения и поправителните 
домове, да търсят най-верните и резултативни 
подходи, методи и форми за работа с децата, за 
да се постигне мактимално позитивен ефект от 
педагогическото въздействие и взаимодействие. 
За постигането на тази цел дори могат да бъдат 

използвани и принудителни мерки за въздийствие 
спрямо детето, неговите родители или лицата, 
които ги заместват, съобразно разписаните в нор-
мативните актове възможности. Нещо повече: По-
ради това, че често децата – делинквенти преди 
този си статут самите те са били жертва на даден 
тип насилие, което в някаква степен е мотивирало 
реципрочно поведение, следва да бъдат защитени 
от подобно въздействие или от нерегламентирано 
противодействие на органите, под чиято опека се 
намира детето за определен период от време. 
Така например:

– реагране в случаите, когато на дете нерег-
ламен тирано се поставят белезници;

– недопускане прилагането на физическо, 
психи ческо или друг вид насилие като псевдо-
възпитателна мярка, или за получаване на ин-
формация;

– недопускане преместването на дете от едно 
училище в друго, без да са използвани други 
възпи тателни методи и форми;

Макар и не толкова често, но се срещат 
случаи, в които проявявайки активност, някои 
специалисти, работещи по осигуряване на даден 
детски интерес се сблъскват с безразлично 
или користно отношение, демонстрирано от 
отделни представители на дадена партнираща 
институция. Когато ситуацията не дава възмож-
ност за използване на гъвкави варианти за 
убеждаване на партньорите да активират дей-
ността си, или да не противодействат скрито, 
или открито, целесъобразно е да се прояви 
гражданска и лична смелост и професионална 
настойчивост (понякога граничеща с нахалство, 
колкото и непедагогично да звучи), за да се 
отстоят и решат проблемите, свързани с даде-
ното дете или група деца.

ДИГИТАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ.
ДИГИТАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ

Д-р Светлана Велкова

Характеристики на онлайн комуникацията
■ Мрежата промени качествено не само на ин-

формационното пространство, но и света на човеш-
ките отношения и междуличностните връзки. 

■ Социологът Марк Грановетер (Mark Grano-
vetter) – „Силата на слабите връзки“ (The 
Strength of weak ties, 1973): прави паралел между 
връзките в обществото и връзките в Интернет и дос-
тига до извода, че спойката на обществото се дължи 
на слабите връзки. 

■ Интернет предлага качествено ново възпри-
ятие на времето и пространството (Славчева, Г., 
2005, 261). Интернет средата е глобализирана и по 
същество надтериториална (Динчев, Г., 2005, 127).

■ От друга страна теорията на психолога Стенли 
Милгръм (Small world experiment, Stanley Milgrim, 
1967) твърди, че светът е малък (цитат по Дичев, 
2005, 193). През 1967 г. Милгръм експериментал-
но показва, че между всеки двама произволно из-
брани американски граждани има най-много шест 
познати. 

■ В зависимост от броя на участниците структу-
рата на интернет позволява различни видове кому-
никация: междуличностна комуникация (e-mail), 
комуникация между малки социални групи (гру-
пов чат), масова комуникация (посланията, раз-
пространяване от уеб-сайтовете, дискусионните 
форуми) (Динчев, Г., 2005, 126).

Продължава в следващия брой
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■ Разглеждана темпорално, Интернет комуни-
кацията се дели на синхронна и асинхронна.

■ Налице е ограничено сензорно преживяване.
■ Престижът в Интернет е „число“. И тук е важи 

основният парадокс както и в реалния живот – кол-
кото повече контакти, толкова повече контакти.

■ Анонимността, която въобще е свойствена за 
виртуалното общуване, позволява безопасно да се 
експериментира със собствения образ, да се про-
играят във виртуалната реалност собствените фан-
тазии, което в реалния живот в повечето случаи е 
невъзможно.

Положителни страни и ограничения
• Достигането до хора, които в противен случай 

не биха потърсили помощ. 
• Достигането до онези, които спешно търсят по-

мощ.
• Възможността за връзка с хора от целия свят и 

то 24 часа на ден.
• Наречените за по-кратко емотикони (emotion 

icons) (Walther & D’Addario, 2001; Wolf, 2000), често 

се използват в текстовите съобщения при комуника-
ция онлайн, за да се изразят чувства.

• Етични въпроси – норми и отговорности в Ин-
тернет комуникацията са известни като „нетикет“ 
(етикет на мрежата, от англ. net-мрежа) 

• Онлайн консултирането, също не е безплатно, 
защото е необходимо клиента да има компютър и 
Интернет връзка. Терминът „дигитално деление“.

• Липсата на невербална комуникация в Мрежата.
• Някои от по-възрастните хора може да не се 

чувстват толкова комфортно при използването на 
електронни средства за комуникация (Selwyn, 2004). 

• Обсебващо пристрастие към работа с компю-
тър, патологична привързаност към Интернет ха-
зартни игри, електронни покупки, чат-общуване, за-
висимост от киберсекс и други.

Превенция чрез образование в дигитална среда 
в  22. СЕУ „Г.С. Раковски“ с темите „“Емпатия и 
толерантност“, „Психология на отношенията“, 
„Емоционална интелигентност“при интегриране 
ресурсите на образователната инситуция и местната 
комисия район „Триадица“

ДИАГНОСТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗГОТВЯНЕ
НА ПСИХОЛОГИЧЕН СТАТУС ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ

Св. Арнаудов, М. Енчева, К. Делев

Психодиагностиката е област в психологията, 
разработваща методи за открояване на индивиду-
алните особености и переспективите в развитие-
то на личността.“(Психологичен речник 6,с.270)

За да се гарантира обективността на един психо-
метричен тест, той трябва да отговаря на три ключо-
ви критерия:

 Стандартизация. Психометричният тест 
трябва да е базиран на резултатите от тестуването 
на представителна извадка на група от хора. Стан-
дартизираният тест също така следва да се провеж-
да и администрира по един и същи начин.

 Надеждност. Психометричният тест трябва да 
дава последователни резултати всеки път, когато се 
използва, като не бива да се влияе в голяма степен от 
външни фактори. Например, ако един човек премина-
ва тест, но се намира под голямо психическо напреже-
ние поради някакви външни причини, резултатите от 
теста не бива да бъдат прекалено различни спрямо 
резултатите от тест, преминат в нормално състояние.

 Валидност. Психометричният тест трябва да 
измерва това, за което е предназначен. Ако човек 
преминава тест за измерване на определени негови 
способности или интереси, тестът следва ясно да 
демонстрира, че измерва именно въпросните спо-
собности или интереси, а нещо друго.

Преди да решим да приложим един тест, е необ-
ходимо да си отговорим на следните въпроси:

 Каква е целта на теста?
 За каква група от лица е най-подходящ?
 До колко е точен и колко надеждни са 

 резултатите му?

 До колко може да бъде сравнен с други 
 тестове?

 Как се прилага, индивидуално или групово?
Класификация на методите въз основа на прин-

ципа, ролята и мястото на диагностика в процеса:

 I-ва група методи – Обективни тестове, при 
които обикновено има верен и неверен отговор. Това 
са основно тестове за диагностика на когнитивните 
процеси. Биват електронни (ПС) и бланкови. Когни-
тивните процеси и функции, обект на тази оценка, 
са: памет, внимание, мислене, интелект. Когнитив-
ните (познавателните) процеси са част от човеш-
ката психика и за изследването им са разработени 
специфични психологически тестове. Нарушените 
когнитивни процеси могат да доведат до различни 
промени в поведението на човек. 

Към тази група тестове се причисляват:
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 Прогресивни цветни матрици на Рейвън, да-
ващ коефициент за невербалния интелект

 Вексер – тест за интелект с вербална и не-
вербална част

 Коректурни проби за изследване компоненти-
те на вниманието 

 10 думи на Лурия – за памет
 Тестове и методи, изследващи мисловните 

процеси

II– ра група методи
 Стандартизирани личностови методики (лич-

ностни въпросници), за диагностика на личностни 
дименсии; за психични състояния и проблеми или 
нарушения. Независимо, че са стандартизирани те 
в значима степен зависят от субекта – изследвано 
лице, от неговата степен на себепознание и ситуа-
тивна мотивация. Тук за разлика от първата група 
ролята на психолога е значима. 

 Люшер
 Айзенк
 MMPI

АРТ АТЕЛИЕ
„УСМИВКАТА – НАШИЯТ ОБЩ ЕЗИК“ – ТВОРЧЕСКИ ЗАНИМАНИЯ

В МАЛКА ГРУПА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ РАЙОН „ТРИАДИЦА“

Мария Енчева, Калин Делев

Участници: 
 Ученици, изпитващи трудности в общуването, 

адаптацията, контрола върху импулсите, както и 
деца, проявяващи интерес към творчески дейности; 

 Групата за заниманията ще се състои от 
шест-седем човека, като ще бъде отворена и ще 
могат да се включват ученици от четвърти до осми 
клас.

Цветови тест на Люшер
 Цветовият тест на Люшер е психологически 

тест, разработен от швейцарския психолог Макс 
Люшер. Цветовата диагностика на Люшер позволя 
да се измери психофизиологическото състояние на 
човек, неговата устойчивост на стрес, активността 
и комуникативните способности. Тестът на Люшер 
позволява да се определи причината за психоло-
гическия стрес, който може да доведе до появата на 
физически симптоми.

 Макс Люшер установява, че възприятието 
за цвета е обективно и универсално за всички, но 
индивидуалните предпочитания за избора на цвят 
са субективни. Това различие позволява да се 
измерят субективните състояния с помощта на тес-
тови цветове.

 Пълният тест съдържа осем цвята: сив, 
тъмносин, синьозелен, червено-жълт, жълточервен, 
виолетов, кафяв и черен.

Личностен въпросник на Х. Айзенк
 Личностният тест на Айзенк измерва два 

широко разпространени и независими аспекта на 
личността – Екстраверсия – Интроверсия и  Сензи-
тивност – Стабилност, които описват по-голямата 
част от разнообразието на човешката личност.

 Българската адаптация на въпросника на 
Ханс и Сибиле Айзенк е публикувана през 1984 
г. от Ив. Паспаланов и Д. Щетински (Институт по 
психология – БАН). Той съдържа скали: екстраверсия 
– интроверсия, невротизъм, психотизъм и лъжа. 

 Въпросникът е разработен в два варианта: за 
изследване на деца и подрастващи до 15 г. и вариант 
за лица над 16 год. възраст, със съответните норми.

Продължава в следващия брой
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 Заниманията са планирани да се провеждат в 
почивен ден, веднъж месечно в модул по два астро-
номически часа с една почивка (общо 10 занимания 
през учебната 2020/2021 година).

Цели:
1. Формиране на нагласи, насочени към толе-

рантно възприемане на различните други в учили-
ще и в обществото.

2. Изграждане на отношения, основани на съ-
трудничество, взаимопомощ и емпатия.

3. Създаване на пространство, в което ученици-
те, които имат затруднения в общуването и пониже-
на самооценка, да се почувстват приети и уверени.

4. Пренасочване на енергията и импулсите към 
социално значими интереси и дейности.

Задачи:
1. Участниците да осъзнаят вниманието, което 

обръщаме на другите, като основа за взаимно раз-
биране и толерантност.

2. Предоставяне на възможност за промяна на 
асоциалните нагласи и повишаване на толерант-
ността към хората с различия в училище и в обще-
ството.

3. Участниците да могат да общуват не въз ос-
нова на етнос, социална класа, субкултура и др. 
характеристики, а на основата на зачитане индиви-
дуалността да другия, неговите нужди и интереси.

4. Да се разшири разбирането както по отноше-
ние на другия, така и по отношение на собствената 
личност.

5. Създаване на условия за критично мислене 
върху проблематиката и намиране на възможности 
и решения.

6. Повишаване нивото на осъзнатост за лична-
та отговорност по проблемите, които ни касаят като 
част от социума.

Методи:
Арт занимания в група.
Избрахме творчеството като метод, защото чрез 

изкуството светът говори на един език и посланията 
в него са за един по-мирен, по-хуманен и по-хар-
моничен свят. Изкуството по свой уникален начин 
успява да приобщава и толерира нашите различия.

Езикът на изкуството е богат и улеснява кому-
никацията между хората, говорейки чрез емоциите, 
които предизвиква, а също така има силата да спло-
тява и обединява. Сметнахме, че за целите, които 
сме си поставили творчеството е най-ефективния 
метод, защото могат да се провеждат занимания , 
независими от пол, националност, възраст и ниво на 
знания при учениците.

Несигурната обстановка, в която се намираме 
предполага преживяване на стрес както при въз-
растните, така и при децата. Изкуството и изобра-

зителната дейност сама по себе си може да бъде 
мощен психотерапевтичен фактор. Снема емоцио-
налното напрежение, подпомага преработката на 
травматичен опит по безопасен начин, където прое-
цираните в творчеството образи служат за посред-
ник в транзакциите с другите в групата и водещия. 
Освен това, тази форма на изразяване позволява 
преодоляването на социалната изолация и стиг-
матизация както при децата с противообществени 
прояви, така и при децата със затруднения.

Провеждане на творчески занимания по теми:
1. Запознаване – „Моето уникално име“ – из-

работване и декориране на табелки с имена 
2. „Есента е пъстра“ – изработване на есенна 

украса от хартия и естествени материали
3. „Полет във въображението“ – картини с 

апликации и колажни техники.
4. „Цветни и великолепни“ – направа на грив-

ни, гердани и ключодържатели за нас или за пода-
рък

5. „Картини от салфетки“ – работа с декупажни 
материали.

6. „Имало едно време...“ – измисляне на своя 
история и рисунка по нея.

7. „Пъстър свят“ – групова работа – изработва-
не на земното кълбо и хора от различни национал-
ности

8. „Моите съкровища“ – оцветяване и декори-
ране на кутии, обсъждане на нашите нематериални 
ценности и поставянето им в кутиите, написани на 
цветни листчета;

9. „С какво ще напълня сърцето си“ – Изра-
ботване на сърца – декориране и запълване с раз-
лични приложни материали;

10. „Усмивката – нашият общ език“ – изра-
ботване на общ колаж, отразяващ общочовешките 
ценности;

По време на творческия процес ще бъдат об-
съждани следните теми:

Уникалността на всеки един от нас; Различието, 
което прави многообразието; Общото помежду ни; 
Важните за нас хора; Общочовешките ценности – 
приятелство, любов, щастие, добронамереност и 
доверие;


