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ОСНОВИТЕ НА КУРСА 
DECENT (Цифрови стратегии за повишаване на основните умения сред възрастните 
като възможност за борба с функционалната неактивност), е проект № : 2017-1-RO01-
KA204-037242, финансиран от ЕС чрез програмата Еразъм +, Ключова дейност 2 
(Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики), стратегическо 
партньорство за образование на възрастни. Тя се изпълнява от 6 партньора със 
значителен опит в изпълнението на проекти: ADES (Румъния), CWEP (Полша), Знам и 
Мога ЕООД (България), CARDET (Кипър), FYG Consultores (Испания) и CSC (Италия).  
 
Основната цел на проекта е да се повиши ефективността на борбата срещу 
функционалната неграмотност сред нискоквалифицираните възрастни, които са 
изложени на риск от социално изключване в шестте страни. Тази цел се постига чрез 
разработването на курс от шест модула "Достоен живот без функционална 
неграмотност" и платформа за електронно обучение за борба с функционалната 
неграмотност, която ще създаде адаптирана рамка за диалог и сътрудничество при 
премахването на функционалната неграмотност с помощта на цифрови инструменти. 
 
По-нискоквалифицираните възрастни, които са изложени на риск от социално 
изключване (дългосрочно безработни, хора в риск от бедност, ниско образовани хора), 
са обект на проекта. В същото време проектът е насочен към институции, които 
подкрепят и се грижат за възрастни, изложени на риск от социално изключване 
(центрове за образование на възрастни, институции за социални грижи, училища за 
възрастни, университети от трета възраст, асоциации, които подкрепят борбата срещу 
функционалната неграмотност и социалното изключване) и им осигурява много 
полезен набор от инструменти за тяхната работа. 
 
Чрез дейностите по проекта, шестте партньори се стремят да повишат основните 
умения, свързани с „учим с да четем“, „числови изчисления“, „ефективна комуникация“, 
„използване на съвременните технологии“, както и общото разбиране и използване на 
текстове и числови изчисления за управление на ежедневните задачи за работа и 
заетост сред нискоквалифицираните възрастни, които са изложени на риск от 
социално изключване в страните партньори. В същото време, дейностите по проекта 
ще бъдат показател за повишаване на осведомеността за обучителите на възрастни, 
които ще разполагат с набор от методи и инструменти, които ще им позволят да 
допринесат за намаляване на функционалната неграмотност сред възрастните.. 
 
Шестте модула на настоящата учебна програма, „Достоен живот без функционална 
неграмотност“, вземат под внимание следните теми: 
 
Модул 1 Търсещи работа!  

Тази тема се фокусира върху аспекти, които са полезни за търсещите работа, като 
управление на времето, работа в мрежа и взаимодействие, бързо четене за 
търсещите работа, писане на ефективно мотивационно писмо и автобиография, 
подготовка за интервю за работа и представяне на себе си (напр. име, произход, 
умения, опит, интереси и т.н.). 
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Модул 2   Нека управляваме нашите способности за разбиране - практически 
препоръки за личностно развитие  

Тази тема ще даде практически препоръки за лично развитие на разбирането. 
Разбирането е способността да се разбира и получава смисъл от говорен и писмен 
език. За да разбере, читателят трябва да има широк спектър от умения и 
способности, които включват: обобщаване; съпоставяне; раздробяване на 
проблема; сравняване и съпоставяне; изготвяне на заключения; разрешаване на 
проблем; връзка с вече придобити знания; разграничаване между факти и мнение; 
намиране на основната идея, важни факти и подкрепящи данни; и познаване на 
специфични стратегии за разбиране.  
 

Модул 3 Цифрови изчисления в ежедневието 
Тази тема се фокусира върху аспектите на пречките в напредъка в математиката, 
съизмерими с хронологичната възраст, нормалния интелект и адекватното 
обучение. Дори и с калкулатори, хората с ниски умения за смятане, се справят много 
трудно или не могат да решат прости ежедневни проблеми, защото нямат 
достатъчното разбиране, за да интерпретират проблемите или да ги анализират. 
Ниската математическа грамотност се характеризира с трудности при: 
визуализация; визуално-пространствено възприемане, работа с дроби; броене; 
разпознаване на шаблони; последователна памет; работна памет за числа; 
извличане на научени факти и процедури; объркване на посоките в 
пространството; количествена скорост при обработка; кинестетични 
последователности; и възприемане на времето. 
 

Модул 4 Да си помагаме един на друг: ефективна комуникация в малката общност  
Основната цел на тази тема е да покаже как да общуваме с другите и между хората, 
какви инструменти/ умения можем да използваме и как да изразяваме нашите 
нужди, чувства и думи по разбираем за слушателя начин. От решаващо значение е 
да прехвърлите информацията и да сте сигурни, че тя ще бъде получена с подходящ 
смисъл. За да се комуникира по ефективен начин, всеки човек трябва да знае какво 
да общува, как, кога, на кого и информацията трябва да бъде съобщена по 
разбираем начин. Комуникацията е двупосочен процес и не е само за обмен на 
информация, новини, идеи или чувства, но се отнася и за създаване и споделяне на 
смисъл. Това е канал, чрез който хората имат възможност да се свързват помежду 
си.   
 

Модул 5 Значението на ИТ  - цифрова грамотност за начинаещи 
Тази тема се фокусира върху способността на възрастните да участват пълноценно 
в ерата на цифровизацията, т.е. използването на новите технологии за 
комуникация или търсене на информация. Цифровата грамотност е важна, защото 
технологиите около нас се променят по-бързо от обществото. Грамотността 
предполага осъзнаване и разбиране на знанията, докато технологията помага за 
повишаване на грамотността. Тя доказва как един индивид живее, учи, работи и 
функционира в дигиталното общество. Цифровата грамотност включва: 
изследване, оценка, създаване и предаване на информация. Нещо повече, това е 
компонент на дигиталното гражданство, в който някой, който е отговорен за 
използването на технологиите, си взаимодейства със света около тях. Цифровата 
грамотност може да засяга както онлайн, така и офлайн дейности. 
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Модул 6  Семейна грамотност 

Тази тема се фокусира върху начина, по който родителите, семейството и членовете 
на общността използват грамотността у дома и в техните общности. Семейната 
грамотност е термин, използван за описание на родителите и децата, които учат 
заедно. Също така известна като грамотност между поколенията, а в някои случаи и 
грамотност в общността, обосновката на семейната грамотност е, че родителите (и 
възрастните в общностите) са първите учители на децата; много знания се 
получават извън традиционните училищни условия и че ученето е процес, който 
продължава през целия живот. Дейностти свързана с грамотността, се срещат 
естествено в ежедневието и помагат на възрастните и децата да свършат 
започнатото. Етническото, расовото и културното наследство на семействата се 
отразява в дейностите по ограмотяване, в които те се ангажират. Семейната 
грамотност може да се прилага за всички семейства и всички дейности по 
ограмотяване, които се провеждат в рамките на семейството, а не само в училищни 
дейности. 

 
Учебната програма може да се използва от обучители на възрастни, които работят с 
обучаемите, които се сблъскват с функционална неграмотност в някоя от областите, 
обхванати от учебната програма. Модулите на учебната програма могат да бъдат 
използвани заедно или поотделно и могат да бъдат адаптирани към нивото на класа. 
Във всеки модул се предлага първоначален тест, за да се анализират нуждите на 
обучаемите. Същият тест може да се използва в края на курса, за да се наблюдава 
подобрението.  
 

Всеки модул съдържа следните основни глави: 
1. Описание на модула 
2. Теоретична основа 
3. Упражнения и викторини 
4. Схема на учебната програма 
5. Допълнително четене и по-нататъшно развитие 
6. Приложения - които включват презентации на Power Point и други материали, 

които могат да бъдат използвани при провеждане на обучението 

В края на процеса на обучение на всеки модул може да се използва Въпросник за 
обратна връзка за получаване на обратна информация от обучаващите се за процеса. 
Моля, вижте следващата страница за предложение към такъв въпросник за обратна 
връзка. 
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Обратна информация за обучението 
 
 
Дата: _____/_____/______ 
Тема и място на обучението: ______________________________________________ 
Обучител: ________________________________________________________________ 
 
Инструкции: Моля, посочете нивото на съгласие с изложените по-долу изявления: 
 

 Напълно 
съгласен Съгласен Неутрален Несъгласен Напълно 

несъгласен 
1. Участието и 

взаимодействието бяха 
насърчавани. 

o  o  o  o  o  
2. Обсъдените теми бяха от 

значение за мен. o  o  o  o  o  
3. Съдържанието беше 

добре организирано и 
лесно за следване. 

o  o  o  o  o  
4. Предоставените 

материали бяха полезни. o  o  o  o  o  
5. Това обучение ще бъде 

полезно в живота. o  o  o  o  o  
6. Обучителят беше добре 

подготвен. o  o  o  o  o  
7. Времето, определено за 

семинара беше 
достатъчно. 

o  o  o  o  o  
8. Заседателната зала и 

съоръженията бяха 
адекватни и удобни. 

o  o  o  o  o  
 
9. Какво ви хареса най-много в това обучение? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
10. Какви аспекти от обучението могат да бъдат подобрени? 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
11. Моля, споделете други коментари или разширете предишните отговори тук: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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Благодарим Ви за обратната връзка! 



ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

ЗА ТЪРСЕЩИТЕ РАБОТА

МОДУЛ 1 
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СЪДЪРЖАНИЕ на Модул 1 
 

1. ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА ____________________________________________________________________________________ 3 

1.1. За какво става дума ______________________________________________________________________________ 3 

1.2. Анализ на нуждите на обучаемите/Първични тестове __________________________________ 3 

1.3. Резултати от обучението _______________________________________________________________________ 3 

2. СЪДЪРЖАНЕ НА МОДУЛА __________________________________________________________________________________ 4 

2.1. Секция 1: Подготовка за интервю за работа _______________________________________________ 4 

2.2. Секция 2: Работа в мрежа и взаимодействие ______________________________________________ 4 

2.3. Секция 3: Писане на ефективно мотивационно писмо и автобиография ___________ 4 

2.4. Секция 4: Лично представяне (напр. име, произход, умения, опит, интереси) _____ 5 

3. ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ __________________________________________________________________________________ 5 

4. СХЕМА НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС ____________________________________________________________________________ 5 

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЕТИВА ЗА ПОНАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ  _________________________________________________ 8 

6. АНЕКСИ __________________________________________________________________________________________________ 10 
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1. ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА 
 
За нискоквалифицирани възрастни, които са изложени на риск от социално 
изключване, търсещи работа на пазара на труда или за тези, които търсят работа за 
първи път, правилното търсене на работа, кандидатстването, подготовката и отиване 
на интервю могат да бъдат сериозно предизвикателство.  

Този модул има за цел активното участие на обучаващите се в развитието на знания, 
умения и способности за да могат да демонстрират резултатите от този модул. 
Модулът може да бъде адаптиран, за да отговори най-добре на нуждите на обучаемите. 
Обучаемите срещат трудности при търсене на работа и подготовка за интервюто. 
Модулът създава и инструменти за институции, които подкрепят и се грижат за 
възрастни, които са изложени на риск от социално изключване. Разработеното 
съдържание ще им помогне да разберат процеса на интервюто и да увеличат 
шансовете за успех при получаването на кандидатурата.  
 

1.1. За какво става дума 

Интервюто за работа най-често се определя като среща, където работодателят се 
опитва да види дали лицето, което е кандидатствало за работа (т.е. търсещия работа) е 
правилното, като му зададе различни въпроси, свързани с работата и не само с нея. 
Търсещите работа по този модул, въз основа на целевата група по проекта, са 
нискоквалифицирани възрастни, които са изложени на риск от социално изключване. 
Това са хора, които кандидатстват за работа, искат да успеят в интервюто и да си 
намерят работа. Целта на този модул е да повиши самоувереността на обучаемите, като 
ги подготви за интервю и да предостави информация относно процеса на интервюто 
(преди, по време и след интервюто). Ефективната подготовка за интервюто за работа 
прави голямата разликата. Обучаемите ще научат каква е стратегията на интервюто и 
какво включва. 
 

1.2. Анализ на потребностите на обучаемите/Първични тестове 

Преди да отидете на интервю или дори да кандидатствате за работа, можете да си 
направите личностен и/или такъв за пригодност. Такива тестове могат да измерват 
доколко обучаемият е подходящ за позицията, за която кандидатства. Тестовете за 
пригодност помагат на обучаемия да оцени своите текущи способности спрямо 
конкретна работна позиция, докато личностните тестове са предназначени да 
разберат какъв е обучаемият като човек и да предоставят информация за 
неговата/нейната свързана с работата личност (например как той/тя действа в 
различни ситуации) , как работи с други хора на работното място и т.н. Тези тестове са 
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кратки и се състоят от въпроси и/или твърдения, на които обучаемият 
отговаря/реагира, въз основа на неговата/нейната личност.  

 

 

 

1.3. Резултати от обучението 

След края на този модул учащите ще трябва да могат: 

1. да разберат целта на интервюто 
2. да разберат какво се прави и какво не се прави на интервюто за работа 
3. да дават отговори на най-важните въпроси за интервюто 
4. да практикуват добри умения по време на интервюто за работа 
5. как да напишат мотивационно писмо и автобиография  

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА МОДУЛА 
Основната информация за конкретния модул е посочена по-долу (за повече 
информация вижте презентациите): 
 
2.1. Секция 1: Подготовка за интервю за работа  
(за повече информация вижте презентацията в Анекс 1) 

• Търсене на работа и бързо четене за търсещите работа 
• Изследване преди интервюто 
• Какво да правим и какво не по време на интервюто   

 
2.2. Секция 2: Работа в мрежа и взаимодействие  
(за повече информация вижте презентацията в Анекс 2) 

• Защо мрежите на работното място са важни 
• Как мога да изградя мрежи и как мога да общувам с други служители и с моя 

пряк ръководител 
• Как мога да си сътруднича с екипа 

 
2.3. Секция 3: Писане на ефективно мотивационно писмо и 

автобиография   
(за повече информация вижте презентацията в Анекс 3) 

• Какво е мотивационно писмо? 
• Различни типове мотивационни писма 
• Какво да включите и какво не в мотивационното си писмо 
• Четене на примерни мотивационни писма. 
• Автобиография 
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2.4. Секция 4: Лично представяне (например име, произход, умения, 

предишен опит, интереси)  
(за повече информация вижте презентацията в Анекс 4) 

• Отговаряне на общите въпроси на интервюто за работа 
• Задаване на въпроси 
• Договаряне на вашата заплата и обезщетения  

3. ТЕСТОВЕ И УПРАЖНЕНИЯ  

Обучителят може да разработи собствен тест по въпросите, разгледани в този модул. 

4. CURRICULUM OUTLINE  
 

Времетраене Учебна дейност/Съвети към обучители Материали Източник 
10 мин 
 
 
15  мин  
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 мин  
 
 
 
 
 

Въведение: Обучителят запознава 
обучаемите със съдържанието на модула.  
 
Дейност 1: Ледоразбивач  
Обучаемите са разделени по двойки. Всеки 
от обучаемите трябва да задава въпроси 
за своя партньор и да записва всякаква 
информация за него/нея. Някои от 
въпросите, които те могат да зададат, са 
следните: 
• Как се казваш? 
• Къде си роден? 
• Можеш ли да ми разкажеш за себе 
си? 
• Кога и къде си работил/учил преди? 
• Какво искате да получите от този модул? 
 
Когато приключат, те трябва да 
представят своя партньор на другите 
обучаеми.  
 
 
Дейност 2: Презентация 1 - Изграждане 
на знания I 

• Търсене за работа и бързо четене за 
търсещите работа 

• Флипчарт; 
• Maркер; 
• химикалки 

и листчета 
за  
записване 
за 
обучаемите
; 

• Маркери + 
хартия A3 
за 
обучаемите
; 

• Лепящи 
бележки; 

• Проектор и 
екран; 

• Лаптоп 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Презентац
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1  
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Времетраене Учебна дейност/Съвети към обучители Материали Източник 
 
 
 
 
 
20 мин  
 
 
 

• Изследване преди интервюто 
• Какво да правим и какво не на 

интервю за работа   
 

Дейност 3: Обиколете наоколо  

Обучителят ще залепи различни цитати 
на стената (напр. „пристигнете рано“, 
„Покажете ентусиазъм“, „Опишете 
постиженията си” и т.н., както и такива 
„Покажете липсата на познания за 
компанията”, „Оставете мобилния си 
телефон включен”, „ Разговаряйте за 
заплатата си, дори ако не ви попитат и т.н. 
Обучителят моли обучаемите станат от 
местата си , да се разходят из стаята, като 
четат всеки един от цитатите. Когато 
всички обучаеми си изберат цитат 
(можете да имате повече от един човек 
със същ цитат), те ще обяснят на групата 
защо са се спрели на него и какво според 
тях стои „зад него“.   

Обучителят може да напише ключови 
идеи или думи на флипчарта. В края на 
семинара тези думи/ключови идеи могат 
да предизвикат допълнителни въпроси за 
дискусии. 

20 мин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 мин 

Дейност 4: Презентация 2; Изграждане 
на знания II 

• Защо мрежите на работното 
място са важни? 

• Как мога да изградя мрежи и как 
мога да взаимодействам с 
другите служители и с моя пряк 
ръководител? 

• Как мога да си сътруднича с 
екипа?  

 
 
 
Дейност  5: Вникване в прочетеното и 

• Флипчарт; 
• Maркер; 
• химикалки и 

листчета за  
записване за 
обучаемите; 

• Маркери + 
хартия A3 за 
обучаемите; 

• Лепящи 
бележки; 

• Проектор и 
екран; 

• Лаптоп 
 

Презентац
ия в Анекс 
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Времетраене Учебна дейност/Съвети към обучители Материали Източник 
 
 
 

размисли над него 
 
Обучителят кани участниците да прочетат 
текста „Въведение в бизнес мрежата“ (виж 
Модул 1 - Анекс 5). 
 
Обучаемите трябва да обмислят коя е най-
важната полза от тяхна гледна точка и да 
споделят своите разсъждения с другите 
обучаеми. 
 

 
 
 
 
 
 

20 мин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дейност 6: Презентация 3; Изграждане 
на знания III 

 
• Попълнете формуляр за 

кандидатстване. 
• Какво да включите и какво не във 

Вашето мотивационно писмо - 
напишете правилното 
мотивационно писмо 

• Четене на примерни мотивационни 
писма. 

 
 
Дейност 7: Попълнете формуляра за 
кандидатстване 
онлайн https://www.jotform.com/form-
templates/simple-job-application-form  
 
Обсъдете проблемите, с които се 
сблъскахте, и намерете решение на тези 
проблеми с другите обучаеми и вашия 
обучител.  

• Флипчарт; 
• Maркер; 
• химикалки и 

листчета за  
записване за 
обучаемите; 

• Маркери + 
хартия A3 за 
обучаемите; 

• Лепящи 
бележки; 

• Проектор и 
екран; 

• Лаптоп 
 

Презентац
ия в Анекс 
4 

20 мин  
 

Дейност 8:  Презентация 4; Общи 
въпроси за интервю за работа - мостра  

 
Activity 9: Ролева игра  
Стъпка 1: Гледайте това видео  
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlO
cxgVI (видеоклип 6:13 минути: Какви са 
очакванията ви за заплата? Научете как да 
отговорите на този въпрос за интервю ✓) 
  

• Флипчарт; 
• Maркер; 
• химикалки и 

листчета за  
записване за 
обучаемите; 

• Маркери + 
хартия A3 за 
обучаемите; 
 

 

Презентац
ия в Анекс 
8 

https://www.jotform.com/form-templates/simple-job-application-form
https://www.jotform.com/form-templates/simple-job-application-form
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
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Времетраене Учебна дейност/Съвети към обучители Материали Източник 
Стъпка 2: С партньора си подгответе 
диалог между работодател-служител, като 
се опитате да преговаряте за заплатата си 

Оценка (за проверка на 
увеличаването на знанията) 

Обучаемите ще демонстрират своето интервю (ролева 
игра), използвайки своите знания, умения и умения, 
придобити от този модул. 

Обратна връзка от учащите Помолете обучаемите да попълнят въпросника за 
обратна връзка 

 

5. FURTHER READING AND FURTHER DEVELOPMENT  
С настоящото се предоставят връзки към по-нататъшно четене и описание на 
възможностите за обогатяване на необходимата информация за по-нататъшно 
развитие и интеграция с други курсове: 
 

1. https://www.16personalities.com/personality-types (Типове личности на различни езици) 
 

2. https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--
YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.p
pt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy (Power Point презентация: Интервюто за работа)  

 
3. https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html (Личност

ни и тестове за пригодност)  
 

4. https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815  
(Статия) 

 
5. https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-

interview-questions-and-how-to-answer-them (Article) 
 

6. https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions 
(Статия)  

 
7. http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf  (Тест за интервю) 

 
8. https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-

weakness.html (Видео)  
 

9. http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test (Тест за интервю за работа - 
самооценка)  
 

10. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-
Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pro
mo (Безплатен личностен тест) 

https://www.16personalities.com/personality-types
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:F1YDIRLe--YJ:https://www.weber.edu/wsuimages/mollysmith/4990Presentation/Job%2520Interview.ppt+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://www.psychometricinstitute.com.au/pre_employment_testing_practice.html
https://www.thebalancecareers.com/student-job-interview-questions-and-answers-2063815
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-interview-questions-and-how-to-answer-them
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/interview-questions/325225-the-top-nine-tricky-interview-questions-and-how-to-answer-them
https://www.careerbuilder.com/advice/how-to-answer-10-tough-interview-questions
http://www.nyc.gov/html/sbs/wf1/downloads/pdf/interview_quiz.pdf
https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-weakness.html
https://www.cnbc.com/video/2017/09/11/heres-how-to-answer-whats-your-greatest-weakness.html
http://www.mycareerquizzes.com/job-interview-test
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Personality-Test.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
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11. https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-

Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_pr
omo  (Безплатен тест за пригодност) 

 
12.  https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208 

(Пример за мотивационно писмо)  
 

13. https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be (Видео: 7 съвета за 
мрежова работа на работното място - 4.42 минути) 
 

14. https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414 (Видео : #OfficeHours: Значението на 
работа в мрежа и как ефективно да използвате мрежата за търсене на работа - 1 час) 
 

15. https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569 
(Статия) 

 
16. https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4  (Видео 13:30 минути: Защо не мога да 

намеря работа? - 5 причини защо) 
 

17. https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w (Видео 12:21 минути: Разкажи ми за 
себе си - научи това  трик номер едно за впечатляване на мениджърите при наемане на 
персонал 

 
18. https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0 (Видео 10:24 минути: Какви са вашите 

слабости? Научете как да отговорите на този въпрос за интервю за работа ✓) 
 

19. https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=2  (видео 4:49 минути: Какви са вашите силни страни? Научете как да 
отговорите на този въпрос за интервю за работа ✓) 
 

20. https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1
TU3T81tBfF7Wo (видео 8:11 минути: Защо да ви наемаме? Научете как да отговорите на 
този въпрос за интервю за работа ✓) 
 

21. https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1T
U3T81tBfF7Wo (видео 6:10 минути Цел на биографията - Научете как да напишете най-
добрата автобиография ✓) 
 

22. https://www.youtube.com/watch?v=ihT-
LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10 (видео 6:30 минути: 
Какви въпроси да зададете по време на интервю за работа? ✓) 
 

23. https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW
1TU3T81tBfF7Wo (видеоклип 7:20 минути: Как да продължим след интервю?✓) 
 

https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.psychometricinstitute.com.au/career-one/Free-Aptitude-Tests.asp?utm_source=careerone.com.au&utm_medium=promosite&utm_campaign=ipc_co_promo
https://www.thebalancecareers.com/free-cover-letter-examples-and-writing-tips-2060208
https://www.youtube.com/watch?v=43hKvrQsjFI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=tu7U8T9r414
https://www.youtube.com/results?search_query=%23OfficeHours
https://www.thebalancecareers.com/how-to-write-a-job-application-letter-2061569
https://www.youtube.com/watch?v=ZPhoEOdQxn4
https://www.youtube.com/watch?v=pMRO2dl9z3w
https://www.youtube.com/watch?v=J_g7wCHh7q0
https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IYDUXIXSI44&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=RiKXKYNlwFQ&index=5&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=vPLujGKCTrs&index=7&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=ihT-LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=ihT-LSxQBc8&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo
https://www.youtube.com/watch?v=oHHRI3Qcb8Q&index=12&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo


                                                                                              

            

 

Pa
ge

10
 

24. https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBf
F7Wo&index=14 (видео 2:29 минути: Какво да кажем в края на интервю за работа? (Как 
да завършим интервюто) ✓ 
 

25. https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI (видеоклип 11:33 минути: 
Благодарствен имейл след интервюто – научете този трик номер едно за удвояване на 
шансовете си ✓) 
 

26. https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI (видеоклип 6:13 минути: Какви са 
очакванията ви за заплата? Научете как да отговорите на този въпрос на интервюто ✓) 
 

27. https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE (видео 9:52 минути: Къде виждате себе 
си след 5 години? Научете как да отговорите на този въпрос за интервю за работа и да 
получите работата ✓) 
 

28. https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI видеоклип 5:10 минути: Къде виждате 
себе си след 5 години? Научете как да отговорите на този въпрос за интервю за работа и 
да получите работа ✓) 
 
 
 

6. АНЕКСИ 
 
• Модул 1 - Анекс 1 - Презентация 1 (ppt 1): Подготовка за интервю за работа 
• Модул 1 - Анекс 2-Презентация 2 (ppt 2): Работа в мрежа и взаимодействие 
• Модул 1 - Анекс 3: Въведение в бизнес мрежата 
• Модул 1 - Анекс 4-Презентация 3 : Писане и ефективно мотивационно писмо и 

автобиография 
• Модул 1 - Анекс 5: Мотивационно писмо Образец 1 
• Модул 1 - Анекс 6: Мотивационно писмо Образец 2 
• Модул 1 - Анекс 7: Образец на автобиография 
• Модул 1 - Анекс 8 - Презентация 4 (ppt 4): Лично представяне 

https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=g4vU2VAjzXo&list=PL89VZHIlp_AS0Pqf7SW1TU3T81tBfF7Wo&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=j-RZRE1MCRI
https://www.youtube.com/watch?v=99kFlOcxgVI
https://www.youtube.com/watch?v=415mCSfJIjE
https://www.youtube.com/watch?v=qqbekQ7MPEI
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МОДУЛ 1 

Подготовка за интервю за работа 
 



Общ преглед 
Какво е интервю? 
Цел на интервюто 
Търсене на работа 
Бързо четене за търсещите работа 
Изследване преди интервюто 
Какво се прави  и какво не по време на 

интервюто 



Какво е интервю? 
 

 Интервюто е лична среща между хората. 
 Лицето, което отговаря на въпросите на интервюто, се нарича 

интервюиран. Лицето, което задава въпросите от интервюто, 
се нарича интервюиращ. 

 Целта на интервюто е страните да се видят един друг и/или 
да се опознаят.  
 

 Интервюто е процедура, предназначена за получаване на 
информация от устни отговори на устни запитвания - Gary 
Dessler 
 Интервюто е всеки планиран разговор с конкретна цел, 
включващ две или повече лица - Thill и Bovee 

 



Видове интервю 
• Поведенчески интервюта 
• Интервюта с казуси 
• Интервюта, основани на 

компетенции 
• Изходни интервютата 
• Окончателно интервю 
• Групови интервюта 
• Информационно интервю 
• Интервюта на обяд и вечеря 

• Фалшиви Интервюта 
• Интервюта извън обекта 
• Интервю на работоното 

място 
• Интервю за работа на 

панела 
• Телефонни интервюта 
• Второ интервю. 
• Структурирано интервю 
• Неструктурирано интервю 

за работа 
• Видео интервюта 



Търсене на работа  

Списък с обяви за работа, професионални 
сайтове за работа 

& 
социални медии 



Разработване на стратегия  
Когато разработване своята стратегия за търсене, 

вие трябва: 
Създайте списък с 5-10 организации, с които 

най-много бихте искали да работите. 
Създайте втори списък с организации, към 

които имате интерес. Направете някои 
изследвания и направете някои връзки.  

 



Направете списък на някои 
работодатели и след това започнете  

търсенето 
Възможни източници:  
Web сайтове 
Годишни доклади 
Материали за набиране на персонал 
Маркетингови материали 
Статии в медиите 
Бази данни и други ресурси 
И социалните медии! 

 



Правим Не правим 

-Изучаване на компанията 
-Подгответе отговорите си 
-Облечете се правилно 
-Планирайте маршрута си 
-Вземете допълнителни 
автобиографии 
-Пристигнете по-рано 
-Бъдете учтиви 
-Осигурете си твърдо 
ръкостискане 
-Изчакайте 
-Поддържайте контакт с очите 
-Покажете ентусиазъм  
-Разкажете за вашите 
постижения 
-Разазвийте на вашите отговори 
-Оценете компанията 
-Предложете ползите от вас  
-Задайте въпроси 
-Акцентирайте желанието си 

     
 

   

-Използвате колоритен език 
-Небрежно облечен 
-Да се «гипсирате» 
-Бъдете агресивни или 
самомнителни 
-Да говорите безизразно 
-Действате отчаяно 
-Да сте негативен 
-Твърде дълги паузи  
-Оставяте мобилния си телефон 
включен 
-Водите разговор за заплатата, 
освен ако не е поискан 
-Лъжете 
-Миришете не добре 
-Показване на липса на познания 
за компанията 
-Бойте се да поискате разяснение 
-Приемате прекалено лично 
-Актът като купувач на прозорци 

   
   

Какво да и  
какво да не  
правим по  
време на  
интервю   
 



Източници 

https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-interviews/  
 
https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/  
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МОДУЛ 1 

Работа в екип и взаимодействие 



Общ преглед  

 Защо екипите на работното място са важни? 
 Как да изградя екип и как да 

взаимодействам с другите служители и с 
прекия си ръководител? 

 Как да си сътруднича в екипи?  

 



 Работа в екип 
 

Работата в екип с вашите колеги е важна и 
полезни за кариерното ви развитие. 
 
Търсещите работа трябва да разберат, че работата в 
екип е важна за изграждане на взаимоотношения. 

 
Екипа се състои от хора, които сте срещнали в 
лице или онлайн. 

 
 



Как се създава екип 
Направете присъствието си забележимо. 
Бъди дружелюбен. 
Участвайте в събития онлайн или офлайн. 
Приветствайте с добре дошли новодошлите. 
Отидете до местата, където колегата ви е «запецнал» и се 

опитайте да помогнете. 
Не се възползвайте от другите, но ако можете се опитайте 

да помогнете. 
Бъдете добър слушател. 
Ако имате някакъв въпрос, не се страхувайте да попитате 

свой колега или прекия си ръководител. 
Помислете и пожелайте връзката ви да продължи дълго. 
Поддаржайте връзка с всички, с които се свързвате. 



Как да си сътруднича в екипа?  

 Накарайте хората да работят с вас за едни и 
същи цели 

 Задайте очаквания 
 Използвайте технологични инструменти 
 Бъдете отворени за всичко 
 Правете ефективни срещи на екипа 



КАРИЕРЕН ТЕСТ 
 Какъв тип екип отговаря най-

добре на вашата личност? 
 

https://www.topresume.com/career-advice/career-quiz-networking-type-personality 
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Източници 
• https://thebusinesscommunication.com/what-is-interview-types-of-

interviews/  
• https://www.jobs.ie/job-talk/the-dos-donts-of-job-interviews/ 
• https://www.topresume.com/career-advice/5-ways-to-network-with-your-

current-colleagues   
• https://www.quickbase.com/blog/the-5-best-ways-to-collaborate-with-your-

team  
• https://www.topresume.com/career-advice/ways-to-expand-professional-

network  
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МОДУЛ 1 – АНЕКС 3. ВЪВЕЖДАНЕ В БИЗНЕС МРЕЖИТЕ   

Бизнес мрежата е наистина ценен начин да разширите знанията си, да се поучите от успеха 
на другите, да създадете нови клиенти и да разкажете на другите за вашия бизнес. 

Силно препоръчваме бизнес мрежи като начин за привличане на нови клиенти и изграждане 
на устойчив бизнес. Тук са описани 9 предимства за собствениците на предприятия, които се 
включват в бизнес мрежите: 

1.   Привличане на вниманието/Разрастване на бизнеса 

Това е може би най-очевидната полза и причината, поради която повечето собственици на 
бизнес решават да участват в мрежови дейности и да се присъединят към мрежови групи. 

Голямата новина е, че препратките, които получавате чрез работа в мрежа, обикновено са с 
високо качество и през повечето време дори са предварително квалифицирани към вас. След 
това можете да проследите тези препратки и да ги превърнете в клиенти. Така че вие 
получавате много по-високо качествен резултати от мрежата, отколкото от други форми на 
маркетинг. 

Разрастването на бизнеса от работа в мрежа е основното предимство, но има и много други. 

2.   Възможности 

С мотивирана група от собственици на бизнеси идва изобилие от възможности! Винаги има 
много възможности, които идват от работата в мрежа и всъщност това е мястото, където 
ползите от бизнес мрежите са огромни! 

Възможности като съвместни предприятия, клиенти, партньорства, възможности за говорене 
и писане, бизнес или продажби на активи ... списъкът може да продължава, а възможностите 
в мрежата са наистина безкрайни. 

Уверете се, че качвате на борда с подходящите възможности и не се поддавайте на всяка 
възможност, която се появи по пътя ви. Възможностите, в които се включвате, трябва да се 
съгласуват с вашите бизнес цели/визия, в противен случай може да откриете, че въртите 
колелата, преследвайки възможността след възможност и не стигате до нищ. 

3.   Връзки  

Бизнес мрежата може да бъде от полза за вашия бизнес по много начини 

"Това не е КАКВО знаете, а КОЙ познавате". Това е така в бизнеса. Ако искате наистина 
успешен бизнес, тогава трябва да имате чудесен източник на подходящи връзки във вашата 
мрежа, на които можете да се обадите, когато имате нужда от тях. 



                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

2 

Мрежата ви осигурява чудесен източник на връзки и наистина отваря врати, за да говорите с 
много влиятелни хора, с които иначе няма да можете лесно да говорите или да намерите. 

Не става въпрос само за това, с кого се свързвате директно - този човек вече ще има и 
собствена мрежа, към която можете да се включите. Затова задайте правилните въпроси, за 
да разберете дали човекът, с когото сте в мрежа, знае с кой искате да се запознаете! 

4.   Съвет 

Наличието на съмишленици, собственици на бизнес, с които общувате, също ви дава 
възможност да получите съвет от тях за всякакви неща, свързани с вашия бизнес или дори с 
личния ви живот и да получите този важен баланс между работата и личния живот. 

Работата в мрежа е чудесен начин да се възползвате от съвети и опит, които иначе не бихте 
могли да получите. Просто се уверете, че получавате солидни съвети от правилния човек - 
някой, който всъщност знае какво трябва да знаете и не само ви дава мнението си за нещо, в 
което нямат или имат много малко опит. 

5.   Създаване на собствен профил  

Да бъдеш видим и да си забелязан е голяма полза от работата в мрежа. Уверете се, че 
редовно посещавате бизнес и социални събития, които ще ви помогнат да опознаете лицето 
си. След това можете да си помогнете за изграждане на репутацията си като осведомен, 
надежден и подкрепящ човек, като предлагате полезна информация или съвети на хора, 
които се нуждаят от нея. Също така е по-вероятно да получите повече насоки и препратки, 
тъй като вие ще бъдете този, който се появява в главата им, когато се нуждаят от това, което 
предлагате. 

6.   Положително влияние 

Хората, с които се движиш и говориш, влияят на това кой си и какво правиш, така че е важно 
да се обграждаш с положителни, възвисяващи хора, които да ти помагат да растеш и да се 
развиваш като собственик на бизнес. Мрежата е чудесна за това, тъй като собствениците на 
фирми, които използват мрежи, обикновено са хора, които наистина се стремят да я 
подобрят, позитивни и вдъхновяващи. 

7.   Повишена увереност 

Чрез редовното общуване в мрежите и възможността да говорите с хора, които не знаете, ще 
ви даде толкова повече увереност, колкото повече го правите. Това е наистина важно като 
собственик на бизнес, защото растежът на вашия бизнес е силно зависим от това да говорите 
с хората и да създавате връзки. 

Работата в мрежа е чудесна за хората, които не са уверени, защото наистина ги тласка да се 
развиват и да се научат как да водят разговори и създаван трайни връзки с хора, които не 
познават. 
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Със сигурност не бях уверен, когато започнах да работя в мрежа, всъщност това напълно ме 
ужаси! Но колкото по-често го правя, толкова по-уверен съм, толкова по-лесно става и 
толкова повече ползи получавам от него. 

8.   Удовлетворение да помагаш на другите 

Аз наистина обичам да помагам на други хора, а работата в мрежа е фантастичен начин, 
който ми позволява да го направя лесно. Работата в мрежа е пълна със собственици на 
фирми, които имат проблеми или затруднения в техния бизнес, които се нуждаят от 
разрешаване, и има голямо удовлетворение от това, че се помага на някой да реши 
проблемите, който имат и да получат фантастичен резултат след това. 

9.   Приятелства 

И накрая, тази полза е по-скоро лична, отколкото свързана с бизнеса, но е голяма полза. 
Много приятелства се формират в резултат на работата в мрежа, защото в повечето случаи 
всички сте собственици на фирми, които искат да развиват бизнеса си, и се срещате и си 
помагате редовно, така че естествено се формират силните приятелства. Някои от най-
силните ми приятелства започнаха от работата в мрежа. 

(http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/) 
 

http://amazingbusiness.com/top-9-benefits-of-business-networking/




МОДУЛ 1 

Писане на ефективно мотивационно писмо 
и автобиография 



Общ преглед 
 Какво е мотивационно писмо? 
 Различни типове мотивационни писма 
 Какво да включите и какво да оставите извън 

мотивационното си писмо 
 Четене на примерни писма. 
 Какво е автобиография 
 Цел на автобиографията  
 Какво да включите и какво не в автобиографията си. 
 Примерна автобиография 



Какво е мотивационно 
писмо? 

Мотивационното писмо е писмо от една страница, 
написано до лицето или организацията, предлагаща 
работата, за която кандидатствате. 

 
Добре написаното мотивационно писмо трябва да ви 

представи и насърчи човека, който я чете, да прочете 
вашата автобиография. 
 



Мотивационно писмо  
- Вашето мотивационно писмо трябва да бъде подготвено 
в зависимост от работата, за която кандидатствате, и не 
трябва да бъде повече от една страница. 
- Преди да започнете да пишете мотивационното си 
писмо, трябва да проучите фирмата, на която изпращате 
писмото си. 
- Когато бъдете информирани за организацията, трябва да 
демонстрирате в мотивационното си писмо уменията си и 
професионалния си опит и да ги убедите, че вашите 
умения отговарят на нуждите на работата или  
организацията. 

 



Видове мотивационни писма  

 Писмо за кандидатстване 
 Придружително писмо с препоръки 
 Писмо за интерес 
 Писмо за работа в мрежа 
 Писмо с предложение за стойност   

 



Какво да включите в мотивационното си 
писмо  

 Вашето име, имейл адрес и телефонен номер в горната част на 
страницата вдясно 

 Името на фирмата и пълното име на лицето за контакт вляво 
 Датата, на която сте написали писмото отдясно 
 Референтна линия 
 Адресирано директно на читателя (напр. „Уважаеми г-н .......“ - 

опитайте се да избягвате да използвате „Когото може да 
заинтересува“ и подобни, ако можете) 

 Встъпително изявление, което ви запознава накратко с четящия 
 Основен текст, който подчертава качествата и характеристиките, 

които имате, свързани с работата 
 Заключителен параграф с молба да се организира интервю 



Търсещи работа без опит 
 Общи умения, които ви помагат да работите в екип и като част 

от организация 
 Лични способности, които ще ви помогнат да се научите да 

работите в професионална работна среда 
 Основни силни страни и възможен принос, които показват, че 

сте изявен кандидат 
 Работен опит в училище/институт или доброволен труд, който 

демонстрира вашите силни страни и умения 
 Всяко участие в спортни или обществени клубове (ако е 

приложимо) 
 Всички хобита или интереси, които са свързани с работата или 

демонстрират професионален опит 
 



Какво да не включвате в 
мотивационното писмо  

  Винаги проверявайте правописа на мотивационното 
си писмо. 

Напишете кратко придружителното писмо, не 
включвайте цялата информация от автобиографията. 

Не използвайте много често личното местоимение 
АЗ  „Аз съм…“, „Аз имам“ и т.н. 

  Не споменавайте другите си заявления за работа 



 
Примери 

 



Примери за мотивационни писма  

Виж Модул 1-Анекс 4: Пример за мотивационно 
писмо  1 

Виж Модул 1-Анекс 5: Пример за мотивационно 
писмо 2 



 
ЗА ПОВЕЧЕ ПРИМЕРИ МОЛЯ 

ПОСЕТЕТЕ УЕБСАЙТА  
по-долу 

 
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters  

 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-cover-letter/sample-cover-letters


Какво е автобиография? 
 Резюме (или „CV“) е документ, в който са изброени 

вашето образование, работен и житейски опит. 
Целта на резюмето е да демонстрирате уменията и 

опита ви за работата, за която кандидатствате. 
Няма определена дължина за автобиография и това е 

така, защото тя варира по дължина според вашия опит и 
образование. 

Ако нямате много опит, една или две страници е 
достатъчно. 
 



Във вашата автобиография трябва да 
покажете: 

 че сте работоспособен 
 отговаряте на нуждите на организацията 
 че имате необходимото образование 
 че имате нужните опит и умения  

 



Какво да включите във вашата 
автобиография? 

Данни за контакт 
Начално изявление 
Списък на ключовите умения 
Списък на техническите/софтуерните умения 
Лични способности/преглед на кариерата 
Образователни квалификации 
 Трудов стаж/доброволчество/работа 
Препоръки/референти 



Какво не трябва да включите във 
вашата автобиография? 

Лична информация 
Опечатки или фактически грешки 
Изображения и графики 
Съдържание в заглавките 
Екзотично форматиране (добрите шрифтове 

са: Verdana, Arial, Century gothic, Calibri) 
Информация в таблици 
Забележка: Не изпращайте автобиографията в PDF версия. По-
добре е в текстов формат (.doc или .docx). 



Примери за CV  
Виж Модул 1-Анекс 6: CV Пример 1 
Виж Модул 1-Анекс 7: CV Пример 2  
 



 
ЗА ПОВЕЧЕ ПРИМЕРИ МОЛЯ 

ПОСЕТЕТЕ УЕБСАЙТА  
по-долу 

 
https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes  

 
 
 

https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-is-a-resume/sample-resumes


Източници 
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/how-to-write-a-cover-letter  
• https://www.thebalancecareers.com/job-application-letter-sample-2062548  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-cover-letter/sample-cover-letters/cover-letter-no-work-experience  
• https://www.youthcentral.vic.gov.au/jobs-and-careers/applying-for-a-job/what-

is-a-resume/sample-resumes  
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МОДУЛ 1 – АНЕКС 7. ПРИМЕРНА АВТОБИОГРАФИЯ  

 
Иван Петров 
Email: ivan_petrov@gmail.com 
Мобилен:  XXXX XXX XXX 

Завършил УНСС студент, който търси непостоянна заетост в динамична 
организация 
Отговорен и проницателен студент с доказани умения за управление на времето и сътрудничество, 
създадени от спортни и доброволчески дейности. Силни междуличностни умения, повишени чрез 
участие в театрални дейности за развиване на доверие и комуникативни способности. Разбиране на 
общите умения за пригодност за заетост и значението на работат, като част от екипа, учене от другите и 
развитие като професионалист. Завършил VCE търси за първи път работа в позиция, която изисква 
целенасочен, млад и ентусиазиран служител.  
 
КЛЮЧОВИ УМЕНИЯ 

 Обслужване на клиенти 
(както по телефон, така и 
лично) 

 Решаване на проблеми 
 Управление на паричните 

средства 

 Обработка на транзакции 
 Възстановявания при 

продажби 
 Разрешаване на спорове 
 Обработка на данни 
 Инвентарен контрол 

 Системи за защита от 
кражби 

 Приемане на стока 
 Приключване на деня  
 Преговори при продажба 
 Подбор на стоки 

 
Компютърни умения: Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Outlook,  Firefox,  Internet Explorer 
 
ОБРАЗОВАНИЕ

УНСС София
Бакалавър – бизнес администрация 
2013 
 
Постижения 
 

• 2013: Капитан на класа (в партньорство с друг представител от класа) 
• 2012 г .: Представител на университета Националните събития в Деня на младежта 
• 2012 г.: Награда за признание за принос към местната общност и доброволчеството 

 
PERSONAL ATTRIBUTES ЛИЧНИ КАЧЕСТВА 
 

 Ефективни комуникационни умения: Аргументирана комуникатора с използването на  
различните комуникационни стилове, необходими при работа с други членове на екипа или с 
клиенти. 

 Честен и надежден: висок морал и етика осигуряват честност, надеждност и способност за 
отговорно изпълнение на задачите. 

 Гъвкавост: Разбиране на необходимостта от гъвкавост, за да се изпълнят исканията и 
промените в последния момент. Удобни в променяща се среда и ситуации, осигурявайки 
способност да останаш гъвкав и приспособим по всяко време.  

 

  



 

Иван Петров |  Email: ivan_petrov@gmail.com |  :мобилен телефон:  XXXX XXX XXX 
 

 

РАБОТЕН ОПИТ ПО ВРЕМЕ НА УЧЕНЕТО 

ГРАНД ХОТЕЛ БАНСКО - РЕЦЕПЦИОНИСТ (2-СЕДМИЧНА РАБОТА)  2013 
  
Постижения и приноси 

• Обслужване на клиенти: отговори на входящите повиквания. Наблюдение на телемаркетинга и 
директните продажби при прехвърляне на запитвания от клиенти към подходящ отдел. 

• Администриране: Въвеждане на общата комуникация и писмата до клиентите и бизнеса според 
указанията. Осигуряване на правилното развитие на комуникацията чрез предоставяне на 
кореспонденция на надзора за одобрение. 

• Обработка на записи: Въвеждане на информация за клиента във вътрешната система за 
управление на записи. Актуализира съществуващите клиентски записи, като създава нови файлове с 
данни, както е указано. 

 

ДОБРОВОЛЧЕСКИ ОПИТ 

Бежански център Враждебна 2010 - 2013 
 
Осигурена подкрепа по време на различни дейности за набиране на средства за местната общност. 
Подпомагане на събития и събирания, включително предоставяне на предложения, които да помогнат 
за постигане на целите за набиране на средства. Лично присъстваха на различни събития, включително 
прекарване на време с бездомни младежи в Бежански център Враждебна.  
 

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРЕПОРЪКИ 

Йоанна Георгиева 
Мениджър рецепция 
Гранд Хотел Банско 
Телефон: XX XXXX XXXX 
Петър Стоев 
Координатор 
Бежански център Враждебна  
Телефон: XX XXXX XXX





МОДУЛ 1 

Представи себе си 



Общ преглед 
Отговаряне на общи въпроси по време на 

интервю за работа 
Задаване на въпроси 
Договаряне на вашата заплата и обезщетения 



 Общи въпроси в интервюто  
Можете ли да ми разкажете малко за себе си? 
Защо искате да работите тук? 
Какви са вашите силни и слаби страни? 
Какви са вашите слабости? 
Какви са вашите умения, интереси и опит в тази 

област? 
Какво беше най-голямото ви постижение? 
Какви са вашите цели? 
Имате ли някакви въпроси?  

 

 
 



НЯКОИ ПРИМЕРНИ ОТГОВОРИ 



Примерен отговор 1 
Въпрос: Когато не работиш, какво обичаш да правиш? 
(например работа, пътуване, танци, спане и т.н.) 
Отговор: Когато не работя, обичам да прекарвам време в 
разходки с моите кучета. Вземам ги на туризъм, посещавам 
исторически забележителности или дори просто се разхождам 
из града. Изненадващо голям брой хора са увлечени от кучетата 
и аз винаги се радвам да говоря с тях, когато ги срещам. 
Смятам, че комуникацията е един от най-важните аспекти на 
моя професионален живот. Когато говорите с хора, 
възможността да насочвате разговора в определена посока е 
един от начините, по които успях в различни ситуации в офиса. 
 
 
 



• Обичам да съм на открито - правя много преходи с кучето си и обичам 
да пътувам с приятели и семейство. Намирам, че прекарването време 
навън сваля страса. Също така е и чудесен начин да прекарате приятно 
време с приятелите и семейството си, далеч от телефоните, компютрите 
и натоварения живот. 

• Едно от хобитата ми е да играя групови спортове. Понастоящем играя в 
местен футболен отбор и също играя в отбор по хокей на ролери. 
Обичам дейности, които ми позволяват да се срещам с нови хора и да 
работя с други хора. 

• Обичам да чета романи - това е нещо, което се опитвам да правя всеки 
ден, дори ако е само за няколко минути преди лягане. Четенето на 
романи ми помага да се отпуснете и да ми помагате да мисля по-
креативно. Току-що завърших четенето на Джампа Лахири „Имената“ и 
в момента търся нова книга. Чух, че във вашият офис има неформален 
книжен клуб, което е чудесно! 

 
 
 



Примерен отговор 2 
Въпрос:„Разкажете ми за вашата работа - мечта?" 
 
Отговор:Това, което търся в работата, и това, което харасвам в 
тази позиция на представител на отдела за обслужване на 
клиенти, е способността да използвам уменията си за 
комуникация и обслужване на клиентите. Обичам да общувам с 
клиентите си и бързо и ефективно да решавам проблемите с 
тях. Следвайки пътя, след като станах експерт в продуктовата 
ни линия и развих силни връзки с клиентите си, бих искал да 
работя в продажбите.  
 
 
 



• Мечтаната ми работа включва натоварена работа в екип, като 
редовни срещи с персонала и групови проекти. Харесвам, че тази 
работа набляга на комуникацията между колегите и тази между 
ръководството и персонала. Предишната ми работа беше 50% 
екипни проекти, и аз съм развълнуван да продължа този вид 
работа в екип при открита комуникация тук. 

• Мечтаната ми работа ще ми позволи да развивам уеб съдържание 
за различни компании. Обичам да опознавам различни клиенти и 
да разработвам съдържание, което да отговаря на техните 
уникални нужди. Например, в последната ми работа, работех за 
клиенти в индустрии, вариращи от здравеопазване до 
образование и получих похвали за работата си с различни 
компании. Считам, че тази работа ще ми позволи да работя с 
редица клиенти. 
 

 
 



Примерен отговор 3 
Въпрос: Кои са силните ви страни? 
 
Отговор: Имам изключително силна трудова етика. Когато 
работя по проект, не искам просто да спазвам сроковете. По-
скоро предпочитам да завърша проекта доста по-рано от 
графика. Миналата година дори спечелих бонус за 
завършването на трите си последни доклада една седмица 
преди срока. 



• Имам изключително силни писмени умения. Работил съм 
като редактор в продължение на пет години, имам силно 
внимание към детайлите, когато става въпрос за моето 
писане. Писах също и различни публикации, така че знам 
как да оформя стила си на писане, за да отговаря на задачата 
и аудиторията. Като маркетингов асистент ще мога 
ефективно да пиша и редактирам прессъобщения и да 
актуализирам уеб съдържанието с точност и лекота. 

• Аз съм опитен търговец с над десет години опит. Увеличавах 
и изпълнявах целите си за продажби всяко тримесечие и 
всяка година получавах бонус, откакто започнах с моя 
настоящ работодател. 

 



Примерен отговор  4 
Въпрос: Кои са вашите слабости? 
Отговор: Организацията не винаги е била най-силната ми 
страна. Винаги съм бил склонен да подреждам приоритетите на 
задачите, които пряко влияят на крайния резултат, а 
поддържането на образцово бюро или организирана входяща 
поща не изглеждаха водещи по отношение на моите резултати. 
С течение на времето научих, че поддържането на чисто 
работно пространство - както физически, така и дигитално - 
подкрепя способността ми да фокусирам и подобря 
ефективността на моя работен процес. Въведох система за 
управление на времето, която ми позволява да бъда 
организиран, без да нарушавам другите си отговорности." 
 



• "Когато работя по проект, не искам просто да спазвам 
сроковете. По-скоро предпочитам да завърша проекта доста 
преди да е настъпил. Макар че това означава, че никога не 
пропускам краен срок, това също означава, че понякога мога 
да се опитам да се втурна, когато работя. Оттогава се научих 
да забавям темпото, да бъда по-търпелив и да дам на всеки 
проект вниманието, което заслужава." 

 



Примерен отговор 5 
Въпрос: „Работите ли добре с другите?“ 
 

Отговор: Работата в редица екипни проекти ми позволи да развия 
способността си да общувам ясно с другите и да посредничиа при 
конфликтите между членовете на екипа. Например по един 
неотдавнашен проект двама от моите съекипници имаха 
затруднения да стигнат до единомислие за това как да постигнат 
елемент от проекта. Слушах всяка техен довод и настойчиво 
помолих всички да седнат и да намерят решение, което ще 
направи всички доволни. Поради способността си да слушам 
другите и да посреднича в конфликтите, успяхме да завършим 
проекта по-рано от срока и дори получихме похвала от нашия 
работодател за високото качество на работата. 
 



• Аз съм търпелив слушател и ясен комуникатор, което е от 
съществено значение за бъдеш търговски представител. 
Клиентите често ми се обаждат с оплаквания и притеснения, 
а способността ми да ги изслушвам търпеливо и им 
съчувствам ги кара да се чувстват високо ценени. След това 
работя с тях, за да намеря творчески решения на техните 
проблеми. Вярвам, че уменията ми за работа с хората са 
причината да спечеля наградата за най-добър търговски 
представител три години подред в предишната ми компания. 

 



Задаване на добри въпроси 
 Подгответе въпроси преди интервюто 
 Те трябва да бъдат разумни и подходящи 
 Насочете ги към заеманата позицията, уменията, 

квалификациите и т.н. 
 Избягвайте въпроси за обезщетения и заплати 

и/или лични теми 



Задаване на въпроси  
 Какви са вашите краткосрочни и дългосрочни цели в 

компанията? 
  Доволни ли сте с настоящите си отговорности? 
 Чувствате ли, че сте имали достатъчно обучение, за да 

изпълните задълженията си за работа? 
 Върху какво работите сега, за което мога да ви помогна? 
 Имате ли подкрепата, от която се нуждаете? 

 



Договаряне на заплата и 
обезщетения  

“Както говорихме, измина доста време )казва се колко) от 
«последната ми значителна корекция на заплатата» ИЛИ 
(«откакто бях нает») и бих искал да преразгледаме моята 
заплата сега, когато допринасям много повече за 
компанията. Проучих заплатите за тази [длъжност] в 
бранша и изглежда, че средната такава е около [средната 
от вашето изследване]. Затова бих искал да поискам 
повишаване на заплатата [вашата целевата заплата].” 
 
https://www.glassdoor.com/blog/salary-negotiation-scripts-for-any-job/  
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1. ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА 

1.1. Описание на модула 

Тази част от пособието ще даде практически насоки за това, как да развиете у себе си 
умението за по-задълбочено овладяване на определена информация. Овладяването на 
дадена писмена или устна информация, е способността за разбиране и извличане на 
смисъла, най-важното от нея. 

За тази цел, читателят трябва да обладава определен спектър от способности и 
възможности, включващи: способност за резюмиране на информацията; за 
тълкуването и; за достигане до определени изводи; способността за сравняване и 
намиране на противоречията в нея; да може да разсъждава самостоятелно, да си задава 
въпроси по нея; умението да взима самостоятелно на решения; да има опит в дадената 
сфера; да е способен да различи  фактите от мненията; да може да достигне до 
основната идея, да намери най-важните елементи и подкрепящите ги детайли; да 
познава специфични методи за овладяване на материала. 

Обучаващите се по този модул, може да се сблъскат със следните проблеми: 

• Да четат без да могат да запомнят 
• Да заспиват по време на четенето  
• Да чувстват дискомфорт след прочитането на няколко страници 
• Да се затруднят да си обяснят информацията 
• Да не помнят какво им е било казано 
• Да отговарят грешно на тестовете  
• Може да имат затруднения в общуването, защото не могат да разбират или 

комуникират добре  
• Може да не успеят да преодолеят тестовете, поради частта за четене с разбиране. 

Иначе те биха се справили доста добре с елементите, съдържащи математика, 
наука и икономика.  

• Да направят презентация по време на работа 
• Да изпитват затруднения по време на четенето на информация за областта, в 

която се развиват  
• Да  търсят оправдания в лошата си памет или слабата си комуникативност  
• Да не успеят да се включат в бързо протичащи дискусии 
• Да се затрудняват да участват в непредвидени разговори, поради 

неспособността си лесно да четат и запомнят статии от списания и вестници  
• Да полагат големи усилия при получаването на по-високи степени на 

образование, поради натоварването с материала за четене  
• Да изпитват трудности в писането на доклади с ясна информация в тях 
• Да се затрудняват в представянето на сложен материал  
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• Да са разочаровани, че не могат да се справят с материала, независимо от 
многобройните си опити 

Тъй като личностното развитие е непрекъснат процес на разбиране и развиване на 
индивидуалните възможности, така че да постигнем най-високият  си потенциал, то е 
тема на модула. Личностното развитие е важна част от израстването, съзряването, 
успеха и щастието на човек. То е в основата на емоционалното, физическото, 
интелектуалното и духовно му здраве. 

1.2. Анализ на нуждите на обучаващите се/Начални тестове 

 Участниците в обучението се подлагат на начален тест за определяне на нивото на 
групата. Тестовете и отговорите към тях са дадени в „Модул 2 – Приложение 1. 
Начални тестове“.  

 

1.3. Резултати от обучението 

След края на модула, обучаващите се ще трябва да могат: 

1. Да осъзнаят необходимостта от това, да развиват уменията си за четене 
2. Да използват различни стратегии за четене с разбиране 

2. ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА 
 

2.1. Обща информация  

Разбирането, обхващането на информацията е един от петте ключови компонента на 
инструкцията за четене (Source: http://www.readingrockets.org/article):  

• Фонема – фонемите са най-малките звуково неделими частици от състава на 
думата, които могат да изпълняват смислово различителна функция. Те се 
съчетават, за да образуват срички и думи.  

• Фонетика – фонетиката разглежда връзката между фонемите (звуковото 
изражение на говоримия език) и графемите (буквите и тяхното изписване, 
които представят тези звуци в писмен вид). Читателите използват тази 
взаимовръзка, за да разпознаят познати думи и да декодират непознати. 

• Обогатяване на речевия запас – речевият запас е съхранената от Вас 
информация за значението и произношението на думите, необходими за 
комуникация. Богатството на речника е основен, определящ фактор за 
разбиране на прочетеното. Без да знаят значението на повечето думи от текста, 
читателите не са в състояние да разберат смисъла и съдържанието на това, 
което четат.  

http://www.readingrockets.org/article
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• Гладко четене, включително умения за четене на глас – гладкото четене е 
способността за точно и бързо прочитане на думите. Хората, които могат да 
четат свободно, едновременно разпознават и разбират думите. Това умение има 
особено голямо значение за четенето с разбиране.  

• Стратегии за четене с разбиране - четенето с разбиране е връхната точка на 
всички умения за четене и крайна цел на обучението. Постигането на успех при 
усвояването на всяко едно от четирите предходни умения улеснява 
овладяването на информацията, или четенето с разбиране. И обратното, 
четенето с разбиране улеснява усвояването на предишните четири умения. 
Четенето с разбиране е продължителен процес, изискващ съзнателна 
концентрация на вниманието на читателя върху текста, който може да бъде 
преподаван чрез специална инструкция за разбирането му. 

Много от участниците в обучението, дори биха постигнали нива на четене с разбиране, 
характерни за добрите читатели.  

Обаче, четенето с разбиране се състои от няколко компоненти: 

• Четене на обикновен печатен текст (книги, вестници, списания) 
• Слушане на текстове, четени от други хора 
• Гледане на текстове в една от многото сега съществуващи медии в света. 

Разбирането на текста е съществена съставна част на все по-добре развиващата се 
писменост през 21-ви век. То е жизнено важно средство за четене в нашата модерна 
епоха, важен инструмент, чрез който: 

• черпим знания от други източници, 
• научаваме нещо ново, потвърждаващо това, което мислим, 
• разбираме гледната точка на други хора, 
• за почивка, 
• дори да се откъснем от напрегнатото ежедневие. 

Има много причини за четене, но всяка от тях е свързана с познанието и мисълта, с 
интелекта. Без „мислене, любознателност и размишления“ четенето се превръща 
просто в изричане на думи. От този тип „четене“ има малка, дори и никаква полза за 
четящия или за тези, които го/я слушат. 

Четенето на глас, правилното произнасяне на думите също не е същността на четенето. 
Нито четенето с определена интонация и скорост, въпреки че това до определена 
степен е полезно. Човек дори и да прави всички тези неща, все още може да не разбира 
смисъла и значението на думите.   

Четенето с разбиране е крайната цел на четенето.  Разбирането на материала е процес 
на едновременно извличане и конструиране на смисъл, чрез взаимодействие и 
занимания с писмения език. Думите извличане и конструиране са важни. Чрез 
извличане на смисъла от даден текст, читателят вниква в същността на идеите, 
вложени от автора. Чрез конструирането на смисъл, той си изгражда вътрешна 
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представа за прочетеното, отчасти опираща се на предишни познания и опит. 
Конструктивният елемент в разбирането на текста е залог за това, че всеки един 
читател ще може да си изгради собствена представа за съдържанието на прочетеното. 

Учените Бенджамин Блум, Енгелхард, Фърст, Хил и Кратуул разбират, че съществуват 
различни нива на мисловни умения, които са важни за процеса на усвояване на 
материала по време на учене. Затова през 1956 година разработват класификация в 
йерархическа подредба на нивата на интелектуално поведение, позната като 
„Таксономия на Блум“. Таксономията обхваща три области: познавателната, 
психомоторната и емоционалната. Познавателната съдържа шест нива: Знания 
(запаметяване на материала), Разбиране (схващане на смисъла), Приложение 
(използване на знанията), Анализ (да се направи разбор на наученото), Синтез 
(способността да се обединяват новите знания по различен начин), Оценка 
(аргументирана оценка на резултатите). В „Модул 2 – Приложение 2 – Таксономия на 
Блум“ са представени някои от характеристиките на способностите за овладяване на 
материала. 

Затрудненията при четене може да се проявят под различни варианти и форми, от 
неадекватно изграждане на лексиката до медицински състояния, такива като 
дислексия и синдром на  хиперактивност с дефицит на вниманието (ADHD).  

(Source: https://www.universalclass.com/articles) 

  

Дислексия, най-общо казано, това е неспособност или да изпитват затруднения да се 
научат да четат, иначе интелигентни деца и хора, имащи професия или съответното 
образование. Не е известно какво причинява  дислексията, но се предполага, че един от 
най-разпознаваемите и симптоми, изглежда е свързан с обръщането на местата на 
букви и цифри или объркването им с други. Също така, хората с дислексия, не могат да 
разделят думата на отделни звуци или да възпроизведат как тя звучи 

Противно на общото мнение, дислексията не е проблем на зрението. Чести симптоми, 
съпровождащи дислексията са слаби умения, свързани с краткосрочната памет или 
проблеми с говоримия език. Обикновено се смята, че става дума за неспособност за 
четене. Дислексията е необратимо състояние. Въпреки това, много хора успешно 
развиват у себе си умения и използват методи, които им помагат да компенсират този 
недостатък чрез коригиращо обучение. 

За съжаление, много учители и родители мислят, че всеки ученик, който чете бавно 
или не напредва достатъчно бързо, в сравнение неговите/нейните връстници, то той 
има дислексия, което със сигурност не е вярно.  Както при всеки вид затруднено 
четене, експериментирането с различни методи на четене, може да подобри неговата 
бързина и лекота. „Модул 2 – Приложение 2. Дислексия“ дава вдъхновяващи примери 
за постиженията на някои известни и успешни личности с дислексия, които сами са се 
справили с този проблем. Но не забравяйте – на всяка известна личност с дислексия, се 

https://www.universalclass.com/articles
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падат хиляди и хиляди други хора, които също са постигнали същия успех, независимо 
от недостатъка си. За съжаление обаче, има милиони хора, които не са го направили, а 
биха могли!  

  

ADHD, също познат като Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието е 
добре известен термин за педагозите по целия свят.  Този синдром е по-често срещан 
при момчетата в сравнение с момичетата. С ADHD, се обяснява лошото поведение или 
оценки на детето в училище.  

Деца, както и възрастни, диагностицирани със синдром на дефицит на вниманието, 
често трудно разбират указанията, които получават в училище или на работното 
място. Затрудненията при задържане на вниманието и фокусиране върху определени 
дейности и задачи, е основно предизвикателство, а много често заданието въобще не 
се изпълнява. 

ADD, или Синдром на дефицит на вниманието, е подобно на ADHD, но без проблеми с 
хиперактивността. При някои хора може да се наблюдава хиперактивност, без 
нарушения в задържането на вниманието и концентрацията.  

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да запомните, че всяко затруднение при четене или нарушение 
на тази способност, трябва внимателно да бъдат разгледани и оценени от специалист! 
Само заради трудности в запомнянето на думи или затруднения при разбиране и 
възприемане на понятията, когато това е свързано с четене или писане, не означава, че 
ученикът/ученичката, проявява неспособност да чете или учи. 

Възрастните трябва да се стремят да развиват своята грамотност и способностите си в 
областта на математиката. Да усъвършенстват интелектуалното си поведение, за да 
могат да получат по-добър достъп до информация, за да могат да изразяват мнението 
и идеите си, да предприемат действия за взимане на решения и създаване на бъдещи 
възможности, под формата на допълнителна квалификация. Постигането на целите, 
които са си поставили, им дава възможност пълноценно да изпълняват ролята си в 
обществото като работещи или като част от семейството или дадена общност.  

 

2.2.  Общи стратегии на обучението 

Процесът на разбиране на текста започва още с прочита на детските книжки, преди 
децата да са се научили да четат. Те слушат думите, разглеждат картинките в книгата и 
така започват да асоциират думите от страниците с думите, които чуват и тяхното 
значение.  

За да научат различните стратегии за четене с разбиране, възрастните трябва да 
изпробват различни начини на обучение, да се упражняват редовно и да търсят 
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обратна връзка с преподавателите. По-долу са представени някои стратегии за четене 
с разбиране.   

(Source: https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/comprehension#programs).  

• Прогнозиране на съдържанието 

Когато възрастните правят прогнози за съдържанието на текста, който ще четат, те си 
създават очаквания, базирани на техни предишни познания по подобни теми. В 
процеса на четене, те може да променят предположенията си, докато получат нова 
информация. Като пример за този метод, използвайте втората колонка от диаграмата „ 
З-И-Н“, глава  2.4.   

• Визуализиране 

Проучвания показват, че възрастни, които визуализират съдържанието докато четат, 
по-добре възпроизвеждат информацията, в сравнение с тези, които не  визуализират 
(Pressley, 1977). За читателите ще е по-лесно за възприемане, ако в текста който четат, 
са вмъкнати илюстрации, ако въображението им създава мисловни образи или рисуват 
картини, по време на четене на текст без илюстрации.   

Да схванеш съдържанието на текст, означава да разбираш това, което четеш. Някои 
хора четат думите по-бързо, отколкото могат да си изградят представа за смисъла им. 
Разбирането на смисъла произлиза от думите, това са въображаемите образи, 
създадени и пробудени в нас след прочитането им. Слабите мисловни образи са 
свързани със слабото разбиране на текста, беден словесен запас, неразбиране на 
последователността в него, неспособност да се улови главната идея, нисък капацитет 
за достигане до определени заключения, лоши умения за критично мислене. 

Лесно може да се познае, когато някой чете лошо на глас. За съжаление, вие не 
разбирате нищо от това, което слушате, защото четящият не може да си изгради 
мисловни образи, които да предадат смисъл на текста, докато го чете на глас. Моля, 
вижте в „Модул 2 - Приложение 4 - Визуализиране“, упражненията, които може да 
започнете, заедно с частта „Визуализация“. 

Въображаемите образи, създават смисъла и организират мислите. Помислете върху 
значението на думите изненада, гняв, радост. Да, Вие можете да обясните тези понятия 
с думи, но също така ВИЖДАТЕ изразителност и език на тялото,  които стоят в 
основата  на представата Ви за тяхното значение. Моля, вижте в „Модул 2 - Приложение 
4 - Визуализиране“ упражненията, които може да използвате по време на дискусията за 
изражения на лицето. 

• Свързване 

Когнитивният (познавателният) подход, наричан още „Четене между редовете“, 
включва намирането на лична връзка с четивото, например лични преживявания, 
предишни прочетени текстове и т.н., за да се постигне по-задълбочено разбиране на 
контекста на съдържанието. 

https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/comprehension#programs
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• Задаване на въпроси 

Задаването и отговаряне на въпроси върху даден текст е друг начин, който помага на 
читателите да се фокусират върху неговия смисъл. Наставникът може да им помогне 
чрез моделиране и на двата процеса, да задават правилните въпроси и да им покаже 
стратегии, чрез които да намерят отговорите в текста. 

Обучаващите се трябва да запомнят, че добрият читател ВИНАГИ размишлява и си 
задава въпроси. Чрез постоянно четене, читателите ще постигнат по-добро разбиране 
на материала. Обучаемите трябва да са наясно с разликата между „тънки“ и „дебели“ 
въпроси. Дефиницията за тънък въпрос е, че отговорът на него се намира пряко в 
текста (всъщност можете да посочите отговора в текста). Пример за тънък въпрос е: 
„Кой е главният герой?“ Дефиницията за дебел въпрос е, че намирането на отговора на 
него, става с помощта на текста. Пример за дебел въпрос е: „Каква е добрата поука, 
която може да се извлече от историята?“ 

Някои въпроси в помощ на обучаващите се, за времето на активно четене: Кой? Къде? 
Кога? Защо? Как? 

 

 

 

• Разясняване 

Откриването на главната идея и умението за обобщаване на информацията, изискват 
човек да може да определи кое е важното в нея и да го предаде със собствени думи. 
Важното в този процес е, читателят да се опита да разбере целта на автора при 
писането на текста. Може да използвате третата колона от диаграмата „ З-И-Н“, 
представена в глава  2.4., с обяснения за тази стратегия. 

• Оценяване 

Обучаващите се оценяват стила на писане на автора. Когато отбелязват конкретно 
какво харесват в текста и какво не, те са насърчени да мислят критично и да 
анализират техниките на писане на автора.  

Въпроси, върху които обучаващите се трябва да мислят, докато оценяват работата на 
автора: 

• Коя част от текста най-много Ви харесва? Коя най малко?  
• Авторът използва ли образен език, хумор, текстът държи ли ви под напрежение?  
• Бихте ли прочели и други книги от този автор?  
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2.3. Стратегии за четене с разбиране: Повествователен текст 

Повествователният текст разказва история, истинска или измислена. Съществуват 
множество стратегии, които може да помогнат на читателите да го разберат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Диаграми 
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Наставникът може да обясни диаграмата, поясняваща текста, за да научи обучаващите 
се, какви елементи използва автора при написването. Пояснителната диаграма 
съдържа:  

o Рамка (Основно действие): Кога и къде се развива действието (това 
може да се промени по време на сюжета на разказа).  

o Герои: Хората или животните, участващи в историята, включително 
главният герой, чийто мотиви и действия движат историята.  

o Сюжет: Линията на развитие на историята, обикновено включваща в себе 
си едно или повече противоречия или проблеми, с които главният герой 

Основно действие 
Кога и къде се развива 

действието (това може да се 

промени в сюжета на 
разказа). 

Пояснителна диаграма           Заглавие: ___________________ 

Герои 
Хората или животните, 

участващи в историята, 

включително главният 
герой, чийто мотиви и 

действия движат историята. 

 

Проблем 
Кое движи историята?  Какъв проблем възниква 

или какво се случва с главните герои?  

Важни събития 
 

Най важните действия или събития, които 
допринасят за развитието на ситуацията. 

Последствие 
 

Как е решен проблемът? Достигната ли е целта? 

Тема 
Най-значимата или важна идея, моралът в 

историята, he moral, the "so what?". 
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трябва да се сблъска и в крайна сметка да реши. Тя може да бъде 
разделена на три отделни части: Проблем, Важни събития, Последствие.  

o Тема: Главният урок или основната идея, от която авторът цели 
читателите да извлекат поука в историята. Авторът би могъл изрично да 
я посочи, като например в басните на Езоп, или читателите сами може да 
достигнат до нея, което се случва по-често.  

Вижте „Модул 2 – Приложение 4 – Примерни диаграми“, обобщената диаграма и 
диаграмата, която трябва да бъде попълнена от обучаващите се. 

• Преразказ 

Участниците в обучението се приканват да разкажат историята със свои думи, да се 
фокусират върху анализирането на съдържанието, за да открият важните моменти в 
него. Наставниците може да стимулират обучаемите да надхвърлят границите на 
буквалната история, за да достигнат до свои собствени заключения за нея. 

• Прогнози 

На базата на заглавието, илюстрациите и други характерни признаци, преподавателят 
може да зададе задание на обучаващите се, да направят прогноза за съдържанието на 
текста. По-късно, той може да поиска да намерят тази част текста, която ще потвърди 
прогнозите им.  

• Задаване на пояснителни въпроси  

Като задава на обучаемите разнородни въпроси, преподавателят цели, те да намерят 
отговорите по различни начини, например, чрез откриване на буквалния отговор в 
самия текст или като се опират на предишни знания, да достигнат до заключения, 
базирани на доказателствата в текста.  

 

 

 

 

 

2.4. Стратегии за четене с разбиране: Експозиционен текст 

Експозиционният текст обяснява факти и понятия, за да информира, обясни или убеди. 

• Структура на експозиционния текст 

Експозиционният текст обикновено е структуриран чрез визуални условни знаци, като 
заглавия и подзаглавия, които дават ясна информация за него. Първото изречение в 
даден параграф обикновено също е тематично изречение, което ясно посочва за какво 
се отнася параграфът. 
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При структурирането на експозиционния текст, обикновено се използват пет 
организиращи принципа: 

o Причина и резултат – вижте „Модул 2 – Приложение 5 – Примери за 
причина и резултат“. 

o Проблем и решение 
o Сравнение и разлики 
o Описание 
o Последователност във времето (поредица от събития, стъпки и действия) 

Изучаването на тези структури, помага на обучаемите да разберат как идеите, 
изложени в текста, се вписват в цялостното му съдържание и смисъл.  

• Основна идея/обобщение 

Обобщението (резюмето), накратко описва основната идея на текста и най-важните 
детайли, които я подкрепят. Обучаващите се трябва да разберат текста, за да напишат 
добро резюме, което да е повече от повторение на съдържанието му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З-И-Н Диаграма   Заглавие: Стоунхендж 
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Процесът З-И-Н се състои от три последователни стъпки (Ogle, 1986): 

1. Какво знам: Помолете групата обучаеми, преди да са прочели текста, да обсъдят, 
какви знания имат по дадената тема. Нека попълнят това, което знаят в колонка 
„З“ от диаграмата З-И-Н.  

2. Какво искам да знам: Задайте на обучаемите задача да напишат, под формата на 
въпроси, какво искат да научат по темата.  Нека го запишат в колонка „И“ от 
диаграмата З-И-Н. Например, те може с изненада да открият, че някои от 
фактите, записани в първата колонка „И“, са верни. 

3. Какво научих: По време на четенето, обучаваните трябва да търсят отговори на 
въпросите от колонка „И“ и да ги записват колонка „Н“, заедно с останалото, 
което са научили.  

След като всички обучаеми са прочели текста, наставникът започва дискусия по 
въпросите и отговорите. 

• Организационни диаграми 

Графичните органайзери представят визуално концепцията на експозиционния текст.  
Представянето на идеи и взаимоотношения графично, може да помогне на 
обучаващите се да ги разберат и запомнят. Примери за организационни диаграми: 

З 
Какво знам 

 
Стоунхендж е голям. 

Представлява 
исторически паметник , 
построен от камъни. 
Камъните в него, са 
подредени в кръг. 
Камъните са изравнени 
с нещо. 
Някои от камъните са 
извити. 

И 
Какво искам да знам 

 
Къде е Стоунхендж? 

Кой е построил 
Стоунхендж? 
Кога е бил построен 
Стоунхендж? 
Защо е бил построен 
Стоунхендж? 
С какво се изравняват 
камъните? 
 

Н 
Какво научих 

 
Стоунхендж се намира в 
южна Англия. 
Никой не знае със 
сигурност, кой е 
построил Стоунхендж.  
Стоунхендж е бил 
построен преди хиляди 
години. 
Вероятно Стоунхендж  е 
бил място за изцеление 
на болните и ранените  
или светилище на 
мъртвите. 
Стоунхендж  е на една 
линия с траекторията 
на Слънцето, през най-
дългия и най-късия ден 
на годината. 

Категории информация, които смятам да използвам 
 

За предназначението на Стоунхендж  
За историята на Стоунхендж 
За построяването на Стоунхендж 
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Главен 
изпълнителен 

директор 

Финансов екип 

Финансов 
мениджър 

Асистент на 
мениджъра 

Персонал 

Технически 
екип 

Технически 
мениджър 

Асистент на 
мениджъра 

Персонал 

Екип човешки 
ресурси 

Мениджър 
човешки 
ресурси 

Асистент на 
мениджъра 

Персонал 

o Диаграми, които представят категории и йерархии:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Таблици, които сравняват и съпоставят данни: 

Категория на 
плана 

Каква 
застраховка 

плаща 
компанията 

Какво плащате 
вие 

Бронзов 60% 40% 

Сребърен 70% 30% 

Златен 80% 20% 

Платинен 90% 10% 
 

 

 

 

 

o Времеви диаграми, които представят последователността на събитията.  
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o Диаграми, които показват процеса стъпка по стъпка. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обучението на възрастни, как да разработват и чертаят организационни диаграми, ще 
изисква използването на различни техники, даване на насоки и обратна връзка с 
преподавателя. В този случай, се изисква наставниците да преподават с примери, 
първоначално обучаващите се трябва да се занимават под тяхно наблюдение и чак 
след това, биха могли да започнат да работят самостоятелно.  

 

 

3. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВЕ    
 

„Модул 2 – Приложение 5 – Допълнителни тестове“, представя още три теста, които 
може да бъдат полезни по време на програмата за усъвършенстване уменията на 
обучаваните, за по-добро усвояване на материала. 

Като упражнение за взаимно опознаване в началото на тренинга, наставникът може да 
приложи следния подход или друга техника, която познава: 

• Забавен начин обучаемите да се запознаят и  запомнят имената си, е доброто 
„подгряване на мозъка“, защото то изисква концентрация и добра памет: 

Яйце 

Попова 
лъжичка 

Млада 
жаба 

Възрастна 
жаба 

Жизнен 
цикъл на 

жабата 

Вижте 
менюто 

  Добавяне 
на салата? 
 

Наистина 
ли сте 

гладни? 
 

Поръчайте 
основно 

ястие 

не не 

Поръчайте 
предястие 

Изберете 
дресинг за 

салата  

да да 
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Участниците, заедно с преподавателя трябва да се подредят в кръг едни срещу 
други.  Преподавателят трябва да започне пръв, като каже на глас името си и го 
съпроводи с просто движение на тялото (това може да е вдигане на ръка, 
движение на крак, движение на главата). И така по посока на часовниковата 
стрелка, всички в кръга трябва да повторят имената и жестовете на хората 
преди тях, включително своите собствени имена и жестове, за да ги предадат на 
следващия участник. Това продължава, докато кръгът се затвори. След като 
упражнението приключи, участниците може да аплодират останалите и да се 
върнат по местата си.  

4. ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА  

 

Препоръчит
елно време Учебна дейност/Съвети за наставници Материали Методи 

45 min. • Посрещане на участниците в 
обучението 

• Взаимно опознаване 
• Правила на обучението – приети са 

правила, които всеки трябва да спазва  
(изключен звук на телефоните, да се 
задават въпроси, глупаво е да няма 
въпроси, бъдете градивни, може да не 
се съгласявате с другите, несъгласието 
не трябва да се приема лично или като 
атака срещу Вас, забавлявайте се и се 
наслаждавайте и т.н.), напишете ги на 
лист на дъската и помолете всеки от 
участниците да се подпише. 

Поздравлен
ие към 
участницит
е, написано 
на хартиена 
флипчарт 
дъска 
 
Маркери за 
флипчарт 
 

Упражнение 
за взаимно 
опознаване, 
описано в 
глава 3 

45 min • Начален тест Копие на 
началните 
тестове за 
всеки от 
участницит
е (да не 
съдържа 
отговорите) 

Модул 2-
Приложение 
1-Начален 
тест 

30 min • Значение на четенето с разбиране Видео 
проектор 

Модул 2-
Приложение
9-
Презентация 
в Power Point  
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Препоръчит
елно време Учебна дейност/Съвети за наставници Материали Методи 

240 min • Стратегии за четене с разбиране: 
Пояснителни диаграми 
o Представете пояснителната 

диаграма чрез примерна кратка 
история  

o Разисква се обобщаващата 
диаграма в глава 2.3.  

o Участниците изработват собствена 
диаграма: групата се разделя на 
по-малки, с по трима човека в тях. 
Добре известна история се 
разказва от преподавателя, а на 
участниците е зададена задача да 
напишат на хартиена флипчарт 
дъска пояснителна диаграма. 
Готовите диаграми са показват на 
стената, като преподавателя 
започва дискусия върху тях.  

o В зависимост от нивото на групата, 
всяка малка група може да работи 
върху различна история.  

Модул2-
Приложени
е 6 - копие 
за всеки 
участник 
 
Листове за 
флипчарт 
 
Маркери 
 

Модул 2-
Приложение 
6-Пример за 
пояснителна 
диаграма 

60 min • Причинно следствен принцип на 
организация: 
o Представете  го 
o Изпълнете упражненията в Модул 

2-Приложение 5 

Модул 2-
Приложени
е 5-копие  за 
всеки от 
участницит
е (да не 
съдържа 
отговорите) 

Модул 2-
Приложение 
5-Примери 
за причина и 
следствие 

120 min ЗИН диаграма: 
o Представете причинно 

следственият принцип на 
организация 

o В зависимост от нивото на групата, 
наставникът раздава подходящ 
текст на всеки от обучаемите. 
Групата е разделена на малки 
групи от по 2-3 човека и те работят 
върху ЗИН диаграма.  Листовете с 
диаграмите са поместени на 
стената, а преподавателя води и 
подпомага дискусията.  

Копия на 
избраните 
текстове за 
всички 
обучаеми 

Пример за 
ЗИН 
диаграма в 
глава 2.4. 
 
Подходящ 
текст за ЗИН 
диаграма 
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Препоръчит
елно време Учебна дейност/Съвети за наставници Материали Методи 

120 min • Други организационни диаграми: 
o Представете ги  
o В зависимост от нивото на групата, 

възлага  различни задания за 
изпълнение на организационни 
диаграми. Всяка група представя 
резултатите.  

Копия на 
примерите 
за ползване 
от малките 
групи, по 
време на 
упражнение
то. 

Организацио
нни 
диаграми в 
глава 2.4. 
 
Примери за 
ползване от 
малките 
групи, по 
време на 
упражнения
то.  

120 min • Визуализиране: 
o Дискутирайте значението на 

визуализирането  
o Проведете упражнението от 

приложение 4 
o В зависимост от нивото на групата, 

преподавателят избира 
индивидуален текст за 
визуализиране. На всеки участник 
е даден текст и му е зададено да го 
прочете и опише (Кратко и точно 
описание). Наблюдава се начинът, 
по който тя/той визуализира 
съответния текст. Формират се 
двойки и обучаемите споделят 
описанието си с партньора. След 
това преподавателят оказва 
помощ при дискусията.  

Копия на 
текстовете, 
за ползване 
от  всички 
читатели по 
време на 
всички 
упражнения  

Модул 2-
Приложение 
4-
Визуализира
не 
 
Текст за 
упражнение
то за 
визуализира
не 

60 min • Общи стратегии за четене с разбиране: 
o Представете различните стратегии 

от глава  2.2. и повторете всички 
дискутирани заглавия по време на 
курса  

Копия от 
ppt за 
всички 
обучаеми 

PPT 
съдържащи 
общите 
стратегии за 
четене с 
разбиране 

Оценяване (за проверка на 
знанията) 

Провежда се оценяване с помощта на модул „Модул 2-
Приложение 8-Тест за оценка на модула“ 

Отзиви от участниците в 
обучението 

Помолете участниците да попълнят въпросника за 
обратна връзка  

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ РАЗВИТИЕ  
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• Европейска декларация за правото на грамотност (Пълна версия на английски 
език) - http://www.eli-
net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right
_to_Literacy2.pdf 

• Европейска декларация за правото на грамотност (Съкратена версия на 
английски език) - http://www.eli-
net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.
pdf 

• Европейска декларация за правото на грамотност (кратка версия на езиците на 
всички страни членки) - http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/ 

• http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/ 
• http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-

language-learners 
 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
• Модул 2-Приложение 1-Начален тест 
• Модул 2-Приложение 2-Таксономия на Блум 
• Модул 2-Приложение 3-Дислексия 
• Модул 2-Приложение 4-Визуализиране 
• Модул 2-Приложение 5-Примери за причина и следствие 
• Модул 2-Приложение 6-Примери за пояснителни диаграми 
• Модул 2-Приложение 7-Допълнителен тест 
• Модул 2-Приложение 8-Тест за оценка на модула 
• Модул 2-Приложение 9-Power Point презентация 

 

http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/
http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-language-learners
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-language-learners
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МОДУЛ 2 – AНЕКС 1. ПЪРВИЧЕН ТЕСТ 

Моля, прочетете внимателно следния текст и решете упражненията. 

 

АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ: ВЯТЪРНА, СЛЪНЧЕВА, ГЕОТЕРМАЛНА И 

ВОДНОЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ  

Източник: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets 

Има много причини да се използват алтернативни енергийни източници. Една от тях е 
да се намалят замърсителите и парниковите газове. Алтернативните или 
възобновяемите енергийни източници спомагат за намаляване на количеството 
токсини, които са резултат от традиционното използване на енергия. Тези 
алтернативни енергийни източници помагат за защита срещу вредните странични 
продукти от използването на енергия и спомагат за запазването на много от 
природните ресурси, които понастоящем използваме като енергийни източници. 

 Има много алтернативни енергийни източници: вятърна енергия, слънчева енергия, 
геотермална енергия и хидроелектрическа енергия. 

  Вятърна енергия. Вятърната енергия е способността да се 
улови вятърът по начин, който да задвижва лопатките на 
вятърните турбини. Когато лопатките се въртят, това движение 
се превръща в електрически ток с помощта на електрически 
генератор. В по-старите вятърни мелници вятърната енергия се 
е превръщала в механична сила, за да извърши физическата 
работа като смилане на зърно, за да направи хляб или да 
изпомпва вода от земята. Вятърните кули обикновено са 
групирани във вятърни паркове, което улеснява обслужването им. През 2005 г. 
световното използване на енергия от вятърни генератори е по-малко от 1% от общата 
употреба на електроенергия. Има няколко предимства на този енергиен източник: 
няма замърсяване, никога не се изчерпва, земеделието и 

https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets
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пашата могат да продължат да се извършват на същата земя където работят 
вятърните турбини, а вятърните паркове могат да бъдат изградени почти навсякъде. 
Един недостатък е, че се нуждаят от постоянен вятър, за да генерират достатъчно 
енергия и да са рентабилни. Ако скоростта на вятъра намалее, се произвежда по-малко 
електроенергия. Големите вятърни паркове също могат да имат отрицателен визуален 
ефект за хората, които живеят наблизо. 

Слънчева енергия. Слънчевата енергия се използва за отопление, готвене, правене на 
електричество и дори за извличане на сол от солена вода, така че водата да може да се 
пие и да се използва за допълнителни цели, които не се нуждаят от сол. За лънчевата 
енергия се използва слънчева светлина, която пада върху слънчевите топлинни 
панели, за да преобразува слънчевата светлина и да затопли въздух или вода. Други 
методи за използване на слънчевата енергия включват просто отварянето на щори или 
сенници и пропускане на слънчевата светлина в помещението или използване на 
система от огледала за загряване на вода и производство на пара. Едно от 
предимствата на слънчевата енергия е, че е възобновяема. Докато има слънчева 
светлина, ще можете да впрегнете силата в нея. Няма и замърсяване и може да се 
използва ефективно за топлина и светлина. Можете да видите ползите от слънчевата 
енергия в отопляването на басейни, СПА центровете и водните резервоари подгряване 
от слънцето в много градове в цялата страна. 

Геотермална енергия. Геотермалната 
енергия означава „земна топлина”. Тази 
енергия улавя топлинната енергия под 
Земята. Горещи скали под земята помагат за 
затопляне на вода, за да произвеждат пара. 
Ако дупките се вкопаят в тази област на 
земята, тогава парата се изстрелва нагоре, 
пречиства се и се използва за задвижване на 
турбини, които от своя страна дават мощност на електрически генератори. 
Предимствата на този вид енергия е, че няма вредни странични продукти, тя е 
самодостатъчна, след като геотермалната централа е построена, тя е изцяло скрита, 
така че няма отрицателен визуален ефект върху района 
около източника. 

Водноелектрическа енергия. Силата, която идва от 
потенциалната енергия на водата, която е затворена в 
язовири, доставя енергия на водна турбина и генератор. Друг 
пример за тази енергия е да се използва силата на приливите 
и отливите. Днес електрическите генератори могат да бъдат 
захранвани от хидро енергия, която може да бъде използвана за двигатели за обратно  
изпомпване на водата за по-късна употреба. Предимство е, че можете да контролирате 
използването на енергията, като контролирате количеството на водата. Можете също 
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така да генерирате вода през цялото време, тъй като няма външни сили, които да 
предотвратят това. Освен това няма замърсяване при използването на този вид 
енергия. Всъщност можете да използвате повторно водата, която се използва за 
водноелектрическа енергия. Недостатъците са, че язовирите са скъпи за изграждане и 
поддържане. Също така трябва да има достатъчно мощен запас от вода в района за 
производство на енергия. 

В заключение. По време на живота ви ще има още напредък в областта на 
енергетиката. Вашето поколение ще трябва да оцени природните ресурси, от които се 
нуждае човешкият живот на тази земя. Вие ще трябва да бъдете част от текущото и 
индивидуално прилагане на алтернативни енергийни източници, така че Земята да 
остане здрава и нашите ресурси да се подновяват. 

 

Упражнение 1. Използвайте всяка дума в изречение. Подчертайте използваната дума. 

възобновяем ___________________________________________________________________________________________ 

лопатка _________________________________________________________________________________________________ 

последователен _____________________________________________________________________________________ 

ефективност __________________________________________________________________________________________ 
 
 

Упражнение 2. Търсене на думи. Намерете алтернативните източници на енергия в 
буквения пъзел: вятър, слънце, геотермална и хидроелектрическа енергия. 

J C Y G R E N E A T 
W I J E X T B O X T 
E R D S X E T Y E V 
R T Y F S R J G K F 
D C V Z B X A W U C 
N E T T X O A L D M 
I L X C E D Z R O W 

Източник: 
http://theearthproject.com/
renewable-energy-sources-
101  

 

http://theearthproject.com/renewable-energy-sources-101
http://theearthproject.com/renewable-energy-sources-101
http://theearthproject.com/renewable-energy-sources-101


                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

4 

W E V W K U X J J S 
Z O I C D A O W Z K 
Z R A G H I K G G U 
D D Z P R C K N G I 
B Y A V U M N Z K L 
G H H K Y K A S U A 
G E O T H E R M A L 
H U D R L N S R K T 

 
 

Упражнение 3. Въпроси с множествен избор (Поставете X пред правилния отговор). 

1. Кои от отговорите са примери за алтернативни енергийни източници? 

 a. вятърна енергия 

 б. Слънчева енергия 

 в. Геотермална енергия 

 г. Хидроелектрическа енергия 

 д. Всички отговори  

2. Кой тип енергия означава „земна топлина“? 

 a. въглища 

 б. минерали 

 в. геотермална 

 г. водноелектрическа 

 

Упражнение 4. Дефиниции (Запишете значението на всяка дума, както е използвана в 
текста). 

1. токсини_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. лопатка ______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. преобразува _________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Упражнеие 5. Разширен отговор (Отговор в пълни изречения). 

1. Каква е причината, цитирана в текста, за използване на алтернативни източници на 
енергия? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Прочетете последния параграф от текста. Какво авторът насърчава читателите да 
направят, за да запазят земята здрава и да се подновяват ресурсите? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Попълнете таблицата с поне едно предимство и един недостатък за всеки 
алтернативен източник на енергия: 

Преимущества Недостатъци 

Вятър 

 

 

 

 

 

Слънце 
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Геотермална 

 

 

 

 

 

Водноелектрическа 
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ОТГОВОРИ 

Упражнение 3.  

1. д 

2. в 

Упражнение 5. Разширен отговор (Приемайте разумни отговори). 

1. Използването на алтернативни енергийни източници спомага за намаляване на 
замърсителите и парниковите газове. (Посочете поне една причина). 

2. Авторът казва на читателите, че те трябва да ценят природните ресурси, от които се 
нуждаем на Земята. Те трябва да използват алтернативни източници на енергия, така 
че ресурсите на Земята да бъдат защитени. 

3. Вижте текста за предимствата и недостатъците на всеки енергиен източник, така че 
таблицата може да бъде запълнена точно. 
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МОДУЛ 2 – АНЕКС 2. ТАКСОНОМАТА НА БЛУМ 

Според Chaffee (2003) критическото мислене е „Осъзнаване на света чрез внимателно 
проучване на мисловния процес, както и изясняване и подобряване на нашето 
разбиране.” Критичното мислене излиза извън границите на паметта и въпросите за 
множествения избор и насърчава „как“ и „защо“ формите на мислене. 

Таксономията на Блум е създадена през 1956 г. под ръководството на педагогическия 
психолог д-р Бенджамин Блум, за да насърчи висшите форми на мислене в 
образованието, като например анализиране и оценяване на концепции, процеси, 
процедури и принципи, а не само запомняне на фактите. 

Признавайки, че има различни нива на мисловно поведение, които са важни за ученето, 
Блум, Енгълхарт, Фърст, Хил и Кратвохл (1956) разработиха класификация на нивата 
на интелектуално поведение. Тази таксономия (класификация) съдържа три области: 
когнитивна, психомоторна и афективна. Когнитивната област имаше шест нива: 
знания, разбиране, приложение, анализ, синтез и оценка. 

Оригиналните когнитивни области (с оригиналните им имена) са отбелязани на Фиг.1. 
Графиката за сравнение (фиг.2) представлява нов език, свързан с таксономията на 
Блум. Първоначалните модификации променят елементите от съществителни към 
глаголни форми. 

   
 

 

Оценка 

Синтез 

Анализ 

Приложение 

Разбиране 

Знание 

Творчество 

Оценяване 

Анализиране 

Прилагане 

Разбиране 

Запомняне 

Фиг. 1 Фиг. 2 
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Втората област е разбирането. Тя включва осъзнаване на буквалното послание, 
съдържащо се в комуникацията, и способност да се покаже разбиране на 
взаимоотношенията между всеки един от тези елементи в темата. Компонентите на 
разбирането включват саморегулиране, интерпретация и екстраполация.  

Това може да включва използването на поведение на саморегулиране, което най-добре 
може да бъде илюстрирано чрез преосмисляне на проблема чрез собствените думи на 
учениците, превръщане на информацията в лична информация или промяна на 
информацията в нещо, което е по-смислено, като например промяна на процеса стъпка 
по стъпка в поточна диаграма.  

Глюк  го казва най-добре,  че обучаемият на 21-ви век трябва да развие нови умения и 
че трите R-а (от английски) – четене, mridke и ритмика - вече не са достатъчни. Трябва 
да добавим трите C-а (от английски) - изчисления, критично мислене и способност за 
промяна. (Gluck 1992 in Peters 1994 p 259). 

По-долу е дадено синтетично представяне на таксономията на Блум: 
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 Знание 
(откриване) 

Разбиране 
(разбиране) 
 

Приложение 
(използване на 
Знанието) 

Анализ 
(разделянето на 
вече известното) 

Синтез 
(поставяне на 
неща 
заедно 
по различен 
начин) 
 

Оценка 
(оценяване на 
резултатите) 

Дефиниция 
на Блум 

Запомняне на 
предишно 
научено 
 

Демонстриране и 
разбиране на 
фактите 

Прилагане на 
знания към 
реални ситуации 

Разделяне на 
обектите или 
идеите на по-
прости части и 
намеране на 
доказателства в 
подкрепа на 
обобщаването им 

Събиране на 
съставни идеи в 
ново цяло или 
предлагане на 
алтернативни 
решения 

Взимане и защита 
на решения въз 
основа на 
вътрешни 
доказателства или 
външни критерии 

Умения 
Наблюдавано 
& показано 

Наблюдение & 
събиране на 
информационни 
факти. 
Познаване на 
дати, места, 
събития, основни 
идеи, концепции, 
понятия, 
принципи. 
Овладяването на 
спецификите на 
предмета, 
методите,  
процедурите. 

Разбиране на 
получаваната 
информация, 
принципите, 
схващане на 
смисъла, 
трансформиране 
на знанията в нов 
контекст, 
интерпретиране 
на диаграми, 
факти, сравнения, 
откриване на 
разликите. 
Подреждане, 
групиране извод. 
Предвиждане на 
последствията. 

Използване на 
получената 
информация. 
Използване на 
методи, 
концепции и 
теории в нови 
ситуации. 
Решаване на 
проблеми чрез 
използването на 
необходимите 
умения и знания. 
Съставяне на 
графики и 
диаграми.  

Разпознаване на 
организационнит
е модели, 
идентификация 
на компонентите 
и съставните 
части. 
Разпознаване на 
скритите 
значения. 
Разграничаване 
на фактите и 
изводите. Оценка 
на уместността и 
анализ на 
структурата.  

Повторно 
представяне на 
стари идеи за 
създаване на нови 
Свързване/интегр
иране на знания 
от няколко 
области 
Предвиждане, 
създаване, 
изваждане на 
изводи, 
разработване на 
оригинални 
модели и 
структури. 

Сравнение и 
намиране на 
разлики между 
идеите. Оценка на 
стойността на 
Теории и 
презентации. 
Избор въз основа 
на мотивирани 
аргументи. 
Проверка/оценяв
ане стойността на 
Доказателстватал 
Разпознаване на 
субективността. 

 Полезни Именувай, Преведи, обясни, Изгради Сравни, събери, Създай дизайн, отсъди, тълкувай, 
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 Знание 
(откриване) 

Разбиране 
(разбиране) 
 

Приложение 
(използване на 
Знанието) 

Анализ 
(разделянето на 
вече известното) 

Синтез 
(поставяне на 
неща 
заедно 
по различен 
начин) 
 

Оценка 
(оценяване на 
резултатите) 

глаголи съставяй,  
дефинирай, 
кажи, опиши, 
свържи, избери, 
идентифицирай, 
етикирай, 
покажи, цитирай, 
намери, пиши, 
кой, кога, къде, 
очертавай, 
съпостави 

дай примери, 
предвиди, 
пренапиши, 
опиши, очертай, 
преобразувай, 
обобщи, 
интерпретирай, 
обсъждай, 
прогнозирай, 
разграничи, 
преизчисли, 
асоциирай, 
разшири, изчисли 

попълни, 
класифицирай, 
реши, покажи, 
използвай, 
онагледи, нанеси 
изчисленията, 
разгледай,  
демонстрирай, 
модифицирай, 
свържи, промени, 
предвиди, 
произведи, 
изчисли, 
класифицирай, 
открий, 
манипулирай, 
работи 

избери, обясни, 
направи извод, 
анализирай, 
разграничи, 
отдели, 
разследвай, 
свържи, подреди, 
категоризирай, 
рекламирай, 
класифицирай, 
събори, състави 
диаграма, 
разграничи 

представи, 
подобри, създай, 
измисли план, 
разработи, 
проектирай, 
формулирай, 
възстанови 
генерирай, 
модифицирай, 
преглай, 
комбинирай, 
интегрирай, 
състави, 
формулирай, 
реорганизирай, 
замести 

степенувай, 
заключи, 
оцени, рангирай, 
мотивирай, 
обсъждай, 
твърди, 
определи, 
постави, заложи, 
провери, 
препоръчай, 
избери, 
дискриминирай, 
подкрепи, 
приоритизирай, 
сравни, сключи, 
критикувай 

Възможни 
дейности 
& продукти 

Съставяне на 
график, 
Преразказване 
на история, 
Направете 
акростих, 
Профил на 
историята, 
Списък с 
информация, 

Преразкажете със 
собствени думи, 
Илюстрирайте 
основните идеи, 
Обобщен доклад, 
Карикатура лента, 
Колаж,  
Схема/мисловна 
карта 

Направете албум с 
изрезки, 
Направете 
ревизионна игра 
Създаване на 
модел, Карта, 
Набор от 
Инструкции, 
Пъзел 

Създаване на 
въпросник, 
Създаване на 
графика, 
Написване на 
пиеса, Пъзел, 
Матрична 
диаграма, Доклад 

Създаване на нов 
продукт, 
Продажба на 
идея/концепция, 
Проектиране на 
по-добро(а) ..., 
Композиция 
Телевизионна 
реклама, 
Уникална 

Разработване на 
критерии, 
Подготвяне на 
случяй за 
разглеждане, 
Препоръчителни 
промени, Дебат, 
Критичен 
преглед, 
Предложение 
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 Знание 
(откриване) 

Разбиране 
(разбиране) 
 

Приложение 
(използване на 
Знанието) 

Анализ 
(разделянето на 
вече известното) 

Синтез 
(поставяне на 
неща 
заедно 
по различен 
начин) 
 

Оценка 
(оценяване на 
резултатите) 

Диаграма с 
факти 

идея/концепция 

Използване Книги, диаграми, 
филм, 
компактдискове, 
модели, събития, 
медии 

Анимации, 
тенденции, 
таблици, 
последствия, 
диаграми 

Илюстрации 
скулптура, 
модели, 
дневник, снимки, 
колекция 

Доклад, 
проучване, 
графики, 
диаграми, 
схеми, въпросник 

Кратка история, 
поезия, 
изобретения, 
куклено шоу, 
статия, 
радио/телевизион
но предаване 

Самооценяване, 
писма, проучване, 
загатвания(намец
и), съдебни 
процеси, 
дискусионни 
панели 

Адаптирано от: Hawker Brownlow Education. (____). Teaching thinking skills in the primary years. Hawker Brownlow: Australia. 
Bloom, B. (1956, 1964). Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longmans Green. 
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Образци на въпроси за всеки от сегментите са представени по-долу, преподавателите 
могат да интегрират тези въпроси в своя инструментариум, за да подобрят 
когнитивния растеж и критичното мислене. 

Сегмент запомняне 

Въпроси, които един преподавател може да задава, за да подобри уменията за 
критично мислене включват:  

Определете__________________; Каква информация ви е предоставена?; Какво е трябвало да 
намерите?; Намерете къде е ______________ ; Кога се е случило събитието?; Направете 
списък _____________; и назовете  __________________. 

Сегмент разбиране 

Въпросите, които преподавателя може да създаде за подобряване на уменията за 
критично мислене: 

Обяснете концепцията за ________________;Дайте пример за(на)______________; Опишете със 
свои думи какво  _________ означава; и до какво е довело ________________? 

Сегмент прилагане 

Въпросите, които преподавателя може да създаде за подобряване на уменията за 
критично мислене:  

Какво ще стане с теб?; Имали ли взаимовръзка между ________ и _________?; Какво би 
направил когато _______________________ се случи?;и ако си бил там, какво би направил? 

Сегмент анализиране 

Въпросите, които преподавателя може да създаде за подобряване на уменията за 
критично мислене:  

Сравнете и намерете разликите  ______ и _____; Кое е най-важното за ________?; Каква 
информация подкрепя вашето обяснение?; и какви други начини има _____ да се 
интерпретира? 

Сегмент оценка 

Въпросите, които преподавателя може да създаде за подобряване на уменията за 
критично мислене:  

Какви промени бихте направили за да подобрите __________________?; Можете ли да 
разясните _____________________?; и можете ли да предоставите алтернатива на ___________? 

Сегмент творчество 

Въпросите, които преподавателя може да създаде за подобряване на уменията за 
критично мислене:  
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Съгласни ли сте с(със) _______________________?; Какво е вашето мнение за __________?; Как ще 
докажете или опровергавате следното ______________?; Какви данни са използвани за 
направите вашите заключения ____________________? 
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МОДУЛ 2 – АНЕКС 3. ИЗВЕСТНИ ДИСЛЕКТИЦИ 

Тъй като дислексията често е самостоятелно компенсиращо заболяване, което често 
може да бъде преодоляно с времето, разбирането на усилията за преодоляване - и 
особено лечението, е от решаващо значение да се осигурят на дислексиците успешни 
истории с известни личности, така че те да не се отказват в опита си - и наистина да 
продължат. Така, например, има много дислексици, които са направили огромен 
принос за човечеството. Сред тях са известни аниматори, дизайнери, архитекти, 
писатели, спортисти, юристи, лекари, учени, политически и бизнес лидери. 

Тези успешни дислексици са се научили да преодоляват или заобикалят скритите и 
разочароващи бариери, като им позволяват да изпълнят мечтите и желанията си. 
Всъщност техният проблем често се оказва катализатор за успех им - принуждавайки 
ги да развиват и използват скритите си таланти. Често най-важните им 
„животоспасяващи” характеристики са били решителност и постоянство, заедно с 
отчаяна нужда да докажат, че не са били толкова глупави, колкото се чувстват 
вътрешно. В резултат на това те никога не се се отказвали, колкото и трудно да им се 
струвала задачата. Техният успешен живот, въпреки дислексията, ни показва, че 
"компенсаторни чудеса" могат да бъдат постигнати, докато дислексиците се 
насърчават да вярват в себе си от любящи родители, грижовни учители и "лечители". 

Следва една вдъхновяваща извадка от известни и успешни дислексици: 

Алберт Айнщайн – теоретик физик, роден в Германия. Той разработва общата теория 
на относителността, един от двата стълба на съвременната физика (заедно с 
квантовата механика). Работата на Айнщайн е известна и с влиянието ѝ върху 
философията на науката. Айнщайн е известен на широката публика с неговата 
формула за връзката между  масата и енергията E = mc2 (наречена „най-известното 
уравнение в света“). Получил е Нобелова награда за физика през 1921 г. за „заслуги в 
теоретична физика“. 

Леонардо да Винчи - първоначално художник, нарисувал известната Мона Лиза, но Да 
Винчи е демонстрирал много умения в други области, включително математика, 
скулптура и множество изобретатения. 

Пабло Пикасо - един от най-известните художници на всички времена със способността 
си да рисува необичайно абстрактно изкуство. Мнозина вярват, че дислексията му е 
вдъхновила неговите необикновени идеи за рисуване. 

Джон Ф. Кенеди, Джордж Вашингтон и Джордж Буш – за всички тези президенти на 
Съединените американски щати се смята, че са били дислексици. 

Орландо Блум - холивудският актьор, най-известен с главните си роли в „Карибски 
пирати“ и „Властелинът на пръстените“. Когато е открит като дислексик в училище, 
майка му го насърчава да се занимава с изкуство и драма.  
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Том Круз – актьоът от известните екшън блокбастър филми е диагностициран с 
дислексия на 7 години, но това не го спира. "Опитвах се да се концентрирам върху това, 
което чета, но стигайги  до края на страницата си спомнях много малко от 
прочетеното". Том Круз израства и успява въпреки бедността, честите премествания, 
недостатъчното си образование и дислексията. Без съмнение спасява го талантливата 
му способност за действие, както и неговата упорита решимост да преодолява 
трудностите. В крайна сметка той е възприел уникални техники, за да научи ролите си 
и да се превърне в холивудска звезди с множество награди!  

Джим Кери - двукратният носител на „Златен глобус“ се издигна до славата и водещите 
роли в Ace Ventura, Dumb & Dumber и The Mask, които го утвърдиха като велик 
комедиен актьор, въпреки дислексията си.  

Уупи Голдбърг - комик, политически активист, но напоследък водеща на токшоу. Уупи 
е една от шепата хора, които печелят Оскар, Грами, Тони и Еми.  

Стивън Спилбърг - един от най-влиятелните филмови личности в историята на киното, 
Стивън Спилбърг е може би най-известният холивудски режисьор и един от най-
богатите режисьори в света. Носител на 3 академични награди, 3 златни глобуса, 4 
награди Еми и списъкът продължава да набъбва! 

Уолт Дисни – американска икона, която създаде заедно с брат си империята Дисни с 
основен принос в производството и популяризирането на анимационни филми.  

Джон Ленън - вокалист на "Бийтълс" през 60-те и певец.  

Джейми Оливър - професионален готвач, издателна специализирани готварски книги и 
телевизионна личност. Първоначално напуска училище на 16 години без никаквиа 
квалификация, но въпреки това се изкачва нагоре по стълбата в кухнята, бързо се 
издига до главен готвач. 

Ричард Брансън - основател и председател на базираната в Лондон група компании 
Virgin, не завършва училище. Всъщност училището за него е нещо като кошмар. 
Неговите резултати по стандартизирани тестове бяха твърде слаби, първоначално 
сочещи и къмм подобно бъдеще. Въпреки трудностите и предизвикателствата, 
свързани с неговата призната дислексия, неговите междуличностни и бизнес умения 
му позволиха да успее. 

Много други изпълнителни директори от известни компании също признаха своята 
дислексия, включително Бил Гейтс, Чарлз Шваб, Тед Търнър, Хенри Форд и т.н.. 

Има много други личности, които не са позволили на дислексията да застане на пътя 
на техния успех, сред които: 

• Спорт: Мохамед Али, Меджик Джонсън 
• Дизайнери: Томи Хилфигер 
• Изобретатели: Томас Едисон 
• Политически и военни лидери: Джордж Патън, крал Карл XVI Густав 
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• Актьори и певци: Киану Рийвс, Киера Найтли, Винс Вон, Шер, Хари Белафонте, 
Найджъл Кенеди 

• Учени: Майкъл Фарадей, Пиер Кюри 
• Писатели: Агата Кристи, Ф. Скот Фицджералд, Гюстав Флобер, Ханс Кристиан 

Андерсен, Уилям Бътлър Йейтс 

Източници: 
• https://www.helenarkell.org.uk/about-dyslexia/famous-dyslexics.php    
• https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/dyslexic-achievers/all-achievers/    
• http://www.dyslexiaonline.com/basics/famous_dyslexics.html   

https://www.helenarkell.org.uk/about-dyslexia/famous-dyslexics.php
https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/dyslexic-achievers/all-achievers/
http://www.dyslexiaonline.com/basics/famous_dyslexics.html
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МОДУЛ 2 – АНЕКС 4. ВИЗУАЛИЗИРАНЕ 
 
Моля прочетете думата:  
 
 
Сега погледнете навътре в ума си и ще видите, че имате мисловна картина на „жабата“. 
Как изглежда вашата “жаба”? Спрете за кратко, опишете я за себе си.  
 
Може би мислено сте си представили зелена жаба на 
лилиево листо … 
 
… или кафяво жабче в тревата, 
 
… или плюшена играчка жаба, 
 
… или жабата от улица „Сезам“ … 
 
Нека сега нека видим, как използвате умствените си образи, за да разберете идеите … 
 
Моля, прочетете следващото изречение, както е представено: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Видя ли как се движи жабата, когато четеш думата „скочи“? 
Промени ли се обстановката, когато се въведе идеята за сградата? 
Видя ли вратата? 
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Моля, посочете израженията, които можете да свържете със следните изображения: 
 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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СПИСЪК С ОТГОВОРИ 
1. Гняв 
2. Отвращение 
3. Страх 
4. Радост 
5. Тъга 
6. Изненада 
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Причина: 
Прозореца е 

отворен 

Следствие: 
Студения 

въздух 
нахлу в 
стаята 

МОДУЛ 2 – АНЕКС 5. ПРИМЕРИ ЗА ПРИЧИНА И СЛЕДСТВИЯ 

Пример 

 

 

 

 

Упражнение 1. Подберете съответстващото на причината следствие 

Причина Следствие 

1. Колата мина на червено. _______ A. Конете бяха жадни. 

2. Бойко стоя до късно. _______ B. Тя се спъна и падна. 

3. Учениците бяха тихи в клас. _______ C. Тя беше много гладна на обяд. 

4. Валеше. _______ D. Спеше му се на следващия ден. 

5. Лидия пропусна закуската. _______ E. Изкипя. 

6. Навън беше много горещо. _______ F. Всички се смяха. 

7. Връзките на Люси бяха развързани. _______ G. Потъна. 

8. В лодката имаше пробойна. _______ H. Христо се намокри. 

9. Кученцето си гонеше опашката. _______ I. Учителят ги поощри. 

10. Имаше много вода в тенджерата. _______ J. Друга кола я удари. 

 

Упражнение 2. Моля, прочетете внимателно следния текст и попълнете таблицата 
от  упражнението. 

Мислили ли сте някога за това, какво кара вулкана да изригне или 
какво се случва след това? Книгата “Опасност! Вулкани“ от Сиймор 
Саймън описва много причинно-следствени връзки. Когато 
температурата се повишава дълбоко под земната кора, тя става 
достатъчно гореща, за да стопи скалите и да ги превърне в магма. 
Понякога разтопените камъни излизат над земната повърхност, което причинява 
изхвърляне на камъни, пепел и смъртоносни газове във въздуха. Лавата, която тече от 
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вулкана, може да събори дървета, да унищожи къщи и дори цели градове. Въпреки че 
вулканите могат да причинят много разрушения, изригването на вулкан може да 
създаде и нови суша. Много пъти тази нова суша образува острови в океана. Може дори 
да живеете на земя, създадена от вулкан! 

Попълнете останалите ефекти от изригването на вулкана. 

Причина Следствия 

Изригва вулкан 

Камъни и пепел се изхвърлят 
нагоре 

Гореща, разтопена лава се 
стича  

 

 

 

 

 

Упражнение 3. Прочетете всяко изречение по-долу. Напишете какво мислите, че може 
да бъде причината за втория ред. 

1. Причина: ____________________________________________________________________________ 

Следствие: Ваня падна по стълбите. 

2. Причина: ____________________________________________________________________________ 

Следствие: Семейството купи нова кола. 

3. Причина: ____________________________________________________________________________ 

Следствие: Котката одраска Мишо. 

4. Причина: ____________________________________________________________________________ 

Следствие: Светлините угаснаха. 

5. Причина: ____________________________________________________________________________ 

Следствие: Влакът закъсня. 

6. Причина: ____________________________________________________________________________ 

Следствие: Гошо спечели състезанието по правопис. 

7. Причина: ____________________________________________________________________________ 
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Следствие: Столът се преобърна. 

8. Причина: ____________________________________________________________________________ 

Следствие: Катя се смя на глас. 
 

ОТГОВОРИ 

Упражнение 1.  

Причина Следствие 

1. Колата мина на червено. ___J____ A. Конете бяха жадни. 

2. Бойко стоя до късно. ___D____ B. Тя се спъна и падна. 

3. Учениците бяха тихи в час. ___I____ C. Тя беше много гладна на обяд. 

4. Валеше. ___H____ D. Спеше му се на следващия ден. 

5. Лидия пропусна закуската. ___C____ E. Изкипя. 

6. Навън беше много горещо. ___A____ F. Всички се смяха. 

7. Връзките на Люси бяха развързани. ___B____ G. Тя потъна. 

8. Лодката имаше пробойна. ___G____ H. Христо се намокри. 

9. Кученцето си гонеше опашката. ___F____ I. Учителят ги поощри. 

10. Имаше много вода в тенджерата. ___E____ J. Друга кола я удари. 

 
 

Упражнение 2.  

Причина Следствия 

Изригва вулкан 

Камъни и пепел се изхвърлят 
нагоре 

Гореща, разтопена лава се 
стича 

Разрушени са къщи 

Пътищата могат да бъдат 



                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

4 

разрушени  

Дърветата са пометени 

Втвърдената лава създава нова 
суша 

 
 
 

 

Упражнение 3. 
Отговорите на обучаемите могат да бъдат различни. Примери за верни отговори.  

1. Причина: ____________Сестрата на Ваня остави топка на стълбите._________________ 

Следствие: Ваня падна по стълбите. 

2. Причина: ____________Колата се повреди и ремонта беше много скъп._________________ 

Следствие: Семейството купи нова кола.  

3. Причина: _____________Мишо дразнеше котката._______________________________ 

Следствие: Котката одраска Мишо.  

4. Причина: _____________Имаше страшна буря снощи.________________________________ 

Следствие: Светлините угаснаха. 

5. Причина: ______________Снегът блокира пътищата._______________________ 

Следствие: Влакът закъсня. 

6. Причина: _______________Гошо старателно изучаваше правописа._________________________ 

Следствие: Гошо спечели състезанието по правопис. 

7. Причина: ________________Скочи от масата на стола.______________ 

Следствие: Столът се преобърна. 

8. Причина: _______________Сестрата на Катя разказа виц.________________________ 

Следствие: Катя се смя на глас.  
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МОДУЛ 2 – АНЕКС 6. ПРИМЕРИ ЗА ИСТОРИИ 
 
 

 

Обстановка 
 
 

Имало едно време 
Къша в гората 

История   Заглавие: Златокос и трите мечки 

Герои 
 

Златокос 
Татко мечок 
Мама мецана 

Меченце 

Случай 
 

Докато мечките са навън, Златокос отива в къщата 

на мечките 

Важни събития 
 

1. Златокос изяжда купа с овесена каша 

2. Златокос седнал на един стол и го счупил 

3. Златокос легнал в леглото и заспал 

4. Мечките се прибрали у дома и намерили празна 

купа, счупения стол и Златокос в леглото. 

Резултат 
 

Златокос бяга и повече никога не се връща. 

Извод 
 

Трябва да уважавате имуществото на други хора. 
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Обстановка 
 

Кога и къде се случва 
историята (която може да се 

промени в хода на 
историята). 

История Заглавие: ________________________________ 

Герои 
 

Героите в историята, 

включително главният 
герой, чиито мотиви и 

действия водят историята. 

 

Случай 
Какво привежда събитията в движение? Какъв 

проблем възникна, или какви са ключовите герои 

след това? 

Важни събития 
 

Ключовите стъпки или събития, които улавят 

промените на ситуацията. 

Резултат 
 

Как беше решен проблемът? Целта беше ли 
постигната? 

Извод 
 

Поука, морален аспект извлечен от историята?". 
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Обстановка 

История   Заглавие: ________________________________ 

Герои 
 

Случай 

Важни събития 
 

Резултат 
 

Поука 
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МОДУЛ 2 – АНЕКС 7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТЕСТОВЕ 

1. В ЗАЕШКАТА ДУПКА – ТЕСТ ЗА ПРИЧИНИ И СЛЕДСТВИЯ 
Източник: https://www.k12reader.com/  

Люис Карол пише „Приключенията на Алиса в страната на чудесата“ през 1865 г. Това е 
историята на едно момиче, което следва заек и преживява невероятни приключения. 
По-долу е откъс от книгата. Алис седи със сестра си близо до реката. 

“Прехвърляше през ума си(толкова, колкото тя можеше, за деня, което я караше да се 
чувства много сънлива и глупава),  дали удоволствието от правенето на 
венче от маргаритки си струва труда да се изправи и да набере 
маргаритките, когато изведнъж бял заек с розови очи притича близо 
до нея. 

В това нямаше нищо толкова забележително, нито Алис смяташе за 
толкова необикновено, да чуе заекът да си каже: „О, боже! О Боже, ще 
закъснея много!“. Но когато заекът извади часовник от джоба на жилетката си и го 
погледна, а после се разбърза, Алис се изправи на крака, защото тя не си спомняше 
преди да е виждала заек със жилетка с джобове, че и да вади часовник от тях, и 
изгаряйки от любопитство, тя се затича през полето след него и беше точно навреме, 
за да види, че се мушва в голяма заешка дупка под живия плет. Само след миг Алис 
тръгна след него!” 
 

1. Назовете причината: Алис не беше сигурна, че иска да стане, за да набере 
маргаритки. Защо се чувстваше така?    

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Назовете следствието: Белият заек имаше часовник и носеше жилетка с джобове. 
Какъв ефект оказа това на Алис?   

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Назовете причината: Алис следва Белия заек. Какво е чувството, което я накара да 
последва зайчето?    

____________________________________________________________________________________________________________ 

  

https://www.k12reader.com/
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ОТГОВОРИ 
Отговорите на обучаемите могат да се различават. Примери за верни отговори. 

1. Назовете причината: Алис беше сънлива. 

2. Назовете следствието: Тя стана и го последва. 

3. Назовете причината: Тя „изгаряше от любопитство”. 
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2. АБИГЕЙЛ АДАМС: УБЕЖДАВАЙКИ СЪПРУГА СИ 
Източник: https://www.k12reader.com/  

Абигейл Адамс (1744-1818) е съпруга на отец-основателя Джон Адамс. Докато 
присъствал на континенталния конгрес във Филаделфия през 1776 г., Абигейл често 
пишела на съпруга си. По-долу е част от писмото й от 31 март 1776 година. 

“Копнея да чуя, че сте обявили независимост. И, между другото, в новия сборник със 
закони, който предполагам, че ще е необходимо да направите, желая да не забравите и 
дамите и да бъдете по-щедри и благосклонни към тях, отколкото вашите предци. Не 
оставяйте такава неограничена власт в ръцете на съпрузите. Не забравяйте, че всички 
хора биха били тирани, ако биха могли. Ако не се обърне специално внимание на 
дамите, ние сме решени да подбудим бунт и няма да се считаме обвързани с никакви 
закони, приети без нашия глас или представители. 

Това, че мъжете са естествено тиранични, е истина, която е толкова добре установена, 
че дори не допуска никакъв спор; но такива като вас, които желаят да бъдат щастливи, 
доброволно се отказват от статута си на господари за къде по нежния и ценящ статут 
на приятел. Защо тогава да не го извадим от позицията му на порочност и беззаконния 
и да ни използва безнаказано с жестокост и унижение? Разумните хора през всички 
епохи са се отвращавали от обичаите, които ни третират само като васали на вашия 
пол; погледнете ни тогава като същества, поставени от Провидението под вашата 
защита, и в подражание на Върховния Създател използвайте тази сила само за нашето 
щастие.” 

 

Какво се опитва да убеди мъжа си Абигейл? Дайте два примера как тя се опитва да го 
убеди. 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.k12reader.com/


                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

4 

 

 

ОТГОВОРИ 
Действителните отговори ще варират. Пример за правилен отговор: 

Абигейл Адамс иска да убеди съпруга си, в законите на новата страна, да включи 
клаузи за по-добро отношение към жените. Тя се опитва да го предупреди за 
последствията, ако към „дамите не се обърне специално внимание“. Жените ще 
започнат собствен бунт. Тя също така се обръща към здравия му разум, като казва: 
„Мъжете от всички епохи се отвращават от тези обичаи...” 
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3. РЕЧТА НА ЧЪРЧИЛ: НИЕ ЩЕ СЕ БИЕМ ПО ПЛАЖОВЕТЕ 
Източник: https://www.k12reader.com/  

Премиерът на Великобритания Уинстън Чърчил изнесе реч пред Камарата на 
общините на 4 юни 1940 г. Чърчил обясни, че британските усилия във Втората 
световна война не вървят добре и че е възможно германско нахлуване във 
Великобритания. Като надарен оратор, Чърчил знаеше, че трябва да убеди британците, 
че някой ден победата ще дойде. Когато Чърчил изнася речта си, САЩ все още не бяха 
влезли във Втората световна война. Той споменава надеждата си, че „Новият свят“, 
което означава САЩ, ще се присъедини към войната. По-долу е края на речта му. 

“Аз самият съм напълно уверен, че ако всички изпълнят задълженията си, ако нищо не 
е пренебрегнато, и ако са направени най-добрите договорености, ние отново ще 
докажем, че можем да защитим островния ни дом, да преодолеем бурята на войната и 
да надживеем заплахата от тирания, ако е необходимо с години, ако е необходимо и 
сами. 

Във всеки случай това е, което ще се опитваме да направим. Това е решимостта на 
правителството на Негово величество - на всеки един от тях. Това е волята на 
Парламента и на нацията. 

Британската империя и Френската република, свързани помежду си в своята кауза и в 
своите нужди, ще защитават до смърт родната си земя, като си помагат един на друг 
като добри приятели в максимална степен. 

Въпреки факта, че големите територии от Европа и много стари и известни държави са 
паднали или могат да попаднат в хватката на Гестапо и на целия омразен апарат на 
нацисткото управление, ние няма да развеем белия флаг или да се  провалим. 

Ще стигнем до края, ще воюваме във Франция, ще се бием в моретата и океаните, ще се 
борим с нарастваща увереност и нарастваща сила във въздуха, ще защитаваме нашия 
остров, каквато и да е цената, ще се бием по плажовете, ще се бием на летищата, ще се 
бием в нивите и по улиците, ще се бием по хълмовете; ние никога няма да се предадем, 
и дори ако за миг, нещо в което не вярвам, този остров или голяма част от него бъдет 
покорени и гладни, нашата империя отвъд моретата, въоръжена и охранявана от 
британския флот, ще продължи борбата, докато в доброто време на Бог, Новият свят, с 
цялата си сила и мощ, не се отправи към спасяването и освобождението на Стария 
свят.” 

 

Защо Чърчил повтаря фразата „ние ще се бием” отново и отново? Как подкрепя 
основната цел на тази реч? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.k12reader.com/
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____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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ОТГОВОРИ 
Действителните отговори ще варират. Пример за правилен отговор: 
 
Чърчил използва повторението на фразата „ние ще се борим”, за да акцентира и да 
покаже убеденост. В сложното време на Втората световна война Чърчил трябва ясно да 
заяви, че британското правителство е решено да спечели войната, независимо от 
цената. Като се ангажира да се бори на всички възможни места, той ясно показва, че 
Великобритания никога няма да се предаде. 
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МОДУЛ 2 – АНЕКС 8. ТЕСТ ЗА ОЦЕНКА 

Моля, прочетете внимателно следния текст и решете упражненията. 

 

УСТОЙЧИВИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ 
Source: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets 

Какво представляват устойчивите енергийни източници? 
Устойчивите енергийни източници често се разглеждат, като 
включващи всички възобновяеми източници ( по естествен 
начин), като слънчевата светлина, вятър, дъжд и геотермална 
топлина. В това определение са включени електричеството и 
топлината, генерирани от слънчева енергия, вятъра, океана, 
водната енергия, биомасата (енергия от растенията), 

геотермална енергия (енергия от вътрешността на земята), както и биогорива и 
водород, получени от възобновяеми ресурси. Тези ресурси обикновено включват и 
технологии, които подобряват енергийната ефективност. 

Изкопаемите горива не се считат за устойчиви енергийни източници, тъй като 
консумацията на хората на изкопаеми горива създава спад на този вид гориво, а не 
постоянен или непрекъснат растеж. 

Слънчева енергия. Латинската дума за слънце е "solar", често използвана като 
синоним на слънчевата енергия, която всъщност е мощен източник на енергия, идваща 
от слънцето. От милиарди години слънцето произвежда енергия. Смята се, че 
слънчевата светлина, която свети на Земята за един час, може да задоволи 
енергийните нужди на целия свят за цяла година! Можете ли да си представите това? 

Слънчевата енергия може да се преобразува в други форми на енергия, най-често 
топлина и електричество. Джон Хершел, британски астроном през 30-те години на 20-
ти век, използвал кутия със слънчеви колектори, за да приготвя храната си по време на 
африканска експедиция, изследваща африканските терени. Днес хората използват 
слънчевата енергия, като неразделна част от живота си и за всякакви неща, от 
затопляне на вода в домовете си до комплексно отопление на сгради, от сушене на 
селскостопански продукти до генериране на електрическа енергия и дори за 
отопление на водата в техните басейни! 

Чрез фотоволтаици се извършва процес на директно използване на слънчевата 
енергия за производство на електричество с помощта на специфични устройства. 
Електричеството може да се произвежда и непряко от парогенератори, които 
използват слънчеви колектори за нагряване на работна течност. Как действително 
работи слънчевата енергия? Слънчевата светлина е използвана от пасивни слънчеви 

https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets
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системи за отопление или охлаждане на сгради, плоски слънчеви колектори и 
слънчеви енергийни системи. Слънчевата топлина се използва за създаване на пара, 
която след това върти турбината, за да произвежда електричество. 

Недостатъците на слънчевата енергия са голямата площ, необходима за събиране и 
начина, по който тя идва на повърхността на земята (силно зависим от облачност, 
запрашаване, продължителност на деня и др). 

Вятър. Вятърът се класифицира като устойчив, защото вятърът непрекъснато ще се 
произвежда, докато слънцето свети на Земята в орбитата му. Вятърът се причинява от 
неравномерното нагряване на земната повърхност от слънцето. Днес вятърната 
енергия се използва за производство на електричество. 

Модерното използване на вятърни турбини е възникнало през 17-ти век, когато 
холандците използват вятърна енергия, за да възстановят стотици хиляди акра земя, 
като източват делтата на река Рейн. През следващите 300 години този дизайн е 
използван за изпомпване на вода, смилане на зърно и рязане на дърва. Сега, чрез 
напредъка в областта на аеродинамиката и композитните материали, бяха създадени 
съвременни електрически генератори. Тези машини се различават по размери -  от 
един метър до сто метра в диаметър на ротора и от 100-1000 киловата изходна 
мощност. 

Разходите за вятърна енергия се определят от разходите за инсталиране на вятърната 
турбина и количеството произведена енергия. Използването на вятърна 
електроенергия нараства по целия свят. 

Биомаса. Биомасата се счита за органичен материал, който съхранява слънчева 
светлина под формата на химическа енергия. Този вид гориво включва дървесина, 
дървесни отпадъци, слама, тор, захарна тръстика и допълнителни странични продукти 
от различни селскостопански дейности. 

Чрез процеса на фотосинтеза, хлорофилът в растенията с помощта на слънчевата 
енергия превръща въглеродния диоксид от водата и въздуха от земята в въглехидрати 
(сложни съединения, съставени от въглерод, водород и кислород). Когато тези 
въглехидрати се изгорят, те се променят обратно в въглероден диоксид и вода, за да 
освободят слънчевата енергия. 

В допълнение към типичния процес на изгаряне, биомасата може да бъде превърната в 
течни горива или да се обработи в процес, наречен "газификация", за да се получат 
горими газове. Учените изследват кои селкостопански култури в съвременното 
земеделие са най-подходящи за производство на енергия. Изучават се и по-ефективни 
и по-чисти начини за използване на биомаса. 

Водна енергия. Хидроенергията е чист, възобновяем енергиен източник, който 
преобразува кинетичната енергия на водата (действаща като потенциална енергия, 
която се съхранява) в електричество чрез завъртане на турбина. 
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Количеството налична енергия във водата се определя от потока на водата и 
височината на падането на водата. Това е един от най-старите източници на енергия 
овладян от хората. Всъщност водните колела са били използвани преди повече от 2000 
години. 

Електрическата енергия може да се генерира и от океаните под формата на приливна 
сила, силата на вълните, преобразуване на океанската топлина, океанските течения, 
океански ветрове и градиенти на солеността. 

Повечето от тези източници имат недостатъци. Специфични за отбелязване са речните 
корита, преградени с язовирни стени, за които е известно, че нарушават естествената 
дива природа в региона. Водноелектрическите централи на базата на приливите и 
отливите могат да предизвикат широко разпространени проблеми с дивата природа, 
тъй като времето между приливите и отливите е нарушено и много рибарски лодки са 
оставени закъсали по време на бързия отлив. 

Геотермална енергия. Геотермалната енергия, топлината от земята, се използва като 
ефективен източник на топлина в малки помещения като оранжерии. Тази топлинна 
енергия може да се намери почти навсякъде от мръсотията в нашите собствени 
дворове до отдалечени кладенци в страни като Индонезия. 

В повечето случаи минералната вода се нагрява от земята. Използването на 
геотермална енергия е достъпно, устойчиво и е добър избор за околната среда. 

 

Упражнение 1. Използвайте всяка дума в изречение. Подчертайте използваната дума. 

терен ___________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________ 

Орбита __________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________ 

Съвременен  __________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________ 

Отдалечен______________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________ 

Произхожда  ____________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________ 
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Упражнение 2. Какво означава латинският корен „terrа“ в началото на думата „терен“, 
намерен в текста, или в други думи територия и тераса? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Меркурий, Венера и Марс са земни планети, защото те са най-близо до Земята по 

плътност и състав 
 

Упражнение 3. Въпроси с множествен избор (Поставете X пред правилния отговор.) 

1.  Какво създава вятъра? 

 a. Внезапната промяна на температурата през деня.  

 b. Облаци движещи се в кръг в атмосферата. 

 c. Неравномерното нагряване на земната повърхност от слънцето.  

 d. Всички от горепосочените. 

 

2.  Според текста, слънчевата енергия се използва за всички тези цели, с изключение 
на: 

 a. Отопление на домове 

 b. Отопление на сгради  

 c. Изсушаване на селскостопански продукти 

 d. Загряване на сауни 

 e. Отопление на плувни басейни 

 

3.  Според текста биомасата включва:  

 a. Дървесина и дървесни стърготини 

 b. Слама, захарна тръстика и тор 

 c. Езера, потоци и реки 

 d. Странични продукти от селското стопанство 
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Упражнение 4. Разширен отговор (Отговорете с пълни изречения.) 

1. Изберете една форма на устойчива енергия, описана в текста. Напишете обобщение 
на този вид енергия. Включете дефиниция и предимства/недостатъци 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Защо устойчивата енергия е толкова важна? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Потърсете думата „устойчив“ в речника. Какви видове неща са устойчиви освен 
енергията? Обяснете отговора си: 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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ОТГОВОРИ 

Упражнение 2.  

Латинския корен “terrа” в думите означава земя  

 

Упражнение 3.  

1. d 

2. d 

3. a, b, d 

 

Упражнение 4. Разширени отговори (Приемете аргументирани отговори). 

1. Обучаваният избира една форма на устойчива енергия, обобщава този вид енергия 
(включително определение, предимства и недостатъци). 

2. Устойчивата енергия е важно да се поддържа, тъй като винаги има постоянен 
източник на енергия, който може да бъде използван, когато е необходимо. 

3. 3. Обучаемият изследва думата „устойчиво“ и след това пише за други приложения 
освен устойчиви енергийни форми. 





МОДУЛ 2 

НЕКА ДА УПРАВЛЯВАМЕ ВАШИТЕ СПОСОБНОСТИ ЗА РАЗБИРАНЕ - 
ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  



Възрастните трябва да се стремят да развиват своите 
умения за грамотност и математическите си умения, 

както и своето интелектуално поведение, за да 
получат достъп до информация, да озвучат техните 

мнения и идеи, да предприемат действия за решаване 
на проблеми и да създадат бъдещи възможности под 

формата на допълнителни квалификации 

Постигането на поставените цели, дава възможност 
на възрастните ефективно да изпълняват ролята си в 
обществото като трудещи се, членове на семейството 

и членове на обществото. 



Разбиране 
• Способност за разбиране и получаване на 

смисъл от говорен и писмен език: 
• обобщаване  
• последователност  
• Изготвяне на заключения 
• Сравняване и откриване 

на различия  
• Самоопределяне и 

самооценка  
• Решаване на проблеми  
• Свързване с получени  

вече знания  
• разграничаване между 

факти и мнение  
• намиране на основната 

идея, важни факти и 
подкрепящи детайли  

• познаване на специфични 
стратегии за разбиране 



Стратегии за четене 
Предсказване 

Опитайте се да разберете какво 
може да се случи след това 

Представете си описаните 
хора, места и събития 

Свързване 

Свържете това, което 
четете, с други текстове и 

реалния свят 

Визуализиране 

Въпроси 

Задавайте си въпроси за 
материала, който четете 

Уточняване 

Изследвайте. Идентифицирайте 
основните моменти и обобщете 

Оценка 

Преценете историята и 
действията на героите 



Схема на историята 
Обстановка Герои 

Случай 

Важни събития 

Резултат 

Извод 



Принцип на причина и 
следствие 

Причина: 
Прозореца е 

отворен 

Следствие: 
Студения 

въздух нахлува 
в къщата 



З-И-Н Схема 

З 
Какво 
Знам 

  
  

И 
Какво 
Искам 
да знам 

  

Н 
Какво 

Научих 
  

Категории 
информация, които 

очаквам да използвам 



Отдели и иерархия 

Графични организационни схеми 

Изп Директор 

Финансов 
отдел 

Фин 
мениджър 

Помощник на 
мениджъра 

Персонал 

Технически 
отдел 

Тех 
мениджър 

Помощник на 
мениджъра 

Персонал 

Отдел ЧР 

Мениджър ЧР 

Помощник на 
мениджъра 

Персонал 



Графични организационни схеми 

Диаграма, ориентирана във времето 

Сравнителни и данни за раз  

Яйца 

Попова 
лъжичка Жабче 

Възрастна 
жаба 

Категория на 
плана 

Колко 
застраховате

лна компания 
плаща 

Колко вие 
плащате 

Бронзов 60% 40% 

Сребърен 70% 30% 

Златен 80% 20% 

Платинен 90% 10% 



Графични организационни схеми 

Преглежда
не на 

менюто 
    

Включена 
салата? 

  

Гладен 
ли сте 

наистин
а? 

  

Поръчайте 
първо 
ястие 

Не Не 

Поръчай 
ордьовър 

Изберете 
дресинг за 
салатата 

Да Да 

Блок-схеми - стъпки на процеса 



Визуализиране 

Жабата 

            скочи 

в сградата 

когато се отвори вратата. 

Жаба 
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1.ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА  

1.1. Тема на модула 

Тази тема се фокусира върху различните аспекти на слабите постижения в областта на 
математиката, в зависимост от възрастта, нормалното интелектуално развитие и 
нивото на обучение. Хората със слаби умения за смятане, дори с калкулатор не успяват 
да решат, или много трудно решават прости задачи от ежедневието, тъй като не могат 
да ги разберат достатъчно  добре, така че да ги разтълкуват или анализират. За 
слабите математически способности са характерни затруднения в следните области: 
визуализация, възприемане на визуалното пространство,  обработка и уточняване на 
информацията, броене, разпознаване на зависимости, логическо мислене, 
запаметяване на числа, извличане на научни факти и начини на действие, объркване в 
посоката на мислене, скорост на обработка на информацията, синхронизация на 
последователностите, възприятия за време.   

Всички изброени по-горе проблеми, са синдром или множество отличителни белези, 
които са признак за недостиг на математически заложби, независимо от доброто 
красноречие, четене и писане. Понякога дискалкулията е съпроводена и с други 
затруднения в обучението. 

Хората с ограничени математически способности, често губят нишката при смятане, 
изпитват затруднения при запомнянето и възпроизвеждането на данни, свързани със 
събиране и умножение, както и в математическите действия и правила. Те  имат 
желание да се упражняват и учат математика, но бързо забравят наученото и се 
представят лошо на тестовете. Отсъствието на съответната подходяща математическа 
памет, им причинява неудовлетворение, безпокойство и отдръпване от математиката.  

Дефицитът на математически способности има характерни симптоми, които може да се 
проявят и да бъдат забелязани, както в домашна, така и в работна среда. Ето кратък 
списък на тези симптоми:  

Заради това, е възможно да бъдат провалени разплащания, занимания по домашни 
проекти или дори приятелски футболен мач. У дома симптомите може да включват:  

• Проблеми със смятането на ум, например, обърква се при връщането ресто или 
се нуждае от калкулатор, за да изчисли бакшиш 

• Регулярно закъснява, понякога изцяло изпуска важни събития 
• Трудно запомня имена 
• Често се движи или прекалено бързо, или много бавно, извънредно трудно може 

да прецени, колко време ще му е необходимо, за да стигне до определено място с 
кола 

• Трябва първо да запише телефонен номер, преди да го запамети 
• Лесно се губи, сменя местата на предметите вкъщи 
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• Трудно следи резултата в игри, понякога забравя, чий е реда в тях 
• Затруднява се да разпознае времето на циферблата на часовник  
• Лоша памет за всичко, свързано с числа, например дати или данни 
• Затруднява се да научи танцови стъпки или всичко, свързано със запомняне на 

движения 

Дори работа Ви да не е пряко свързана с математиката, все пак може да се сблъскате с 
нея. Ако не притежавате математически умения, то може да се проявят следните 
симптоми, когато сте на работното си място: 

• Притеснява го мисълта, че някога неочаквано може да му се наложи да 
извършва дейности, свързани с математика 

• Изпитва затруднения при боравене с пари и следене на финансови средства  
• Често закъснява при изпълнението на задачи или се проваля в планирането на 

достатъчно време за мероприятия, които трябва да свърши 
• Трудно разбира графики и диаграми 
• Намира, че е трудно да разбере дори и най-простите математически уравнения, 

казани устно  
• Пропуска цифрите или ги размества при четене на дълъг списък от електронни 

таблици 
• Изпитва затруднения да използва формули в  Excel 
• Използва пръсти при броене или маркира страници със знаци, за да хване реда 

на числата 
• Понякога получава няколко различни отговора на една и съща математическа 

задача, трябва да постоянно да проверява работата си 
• Не може да запомня математически правила или таблици с часове 

Не трябва да се забравя, че в някои случаи се наблюдават моменти на внезапно 
обостряне на състоянието, което е еднакво неприятно, както на работа, така и вкъщи. 
Всички тези симптоми може да се дължат на дискалкулия, което не означава обаче, че 
това е решението на проблема и той трябва да се омаловажава. В нашето проучване, 
дискалкулията не е главна тема.  

  

1.2. Анализ на нуждите на обучаващите се/Начални тестове 

При прилагането на методологията за подобряване на математическите умения, 
трябва да се имат предвид някои особености, които оказват пряко въздействие върху 
търсените от нас резултати в края на модула. Ще изброим някои от тях, но в 
зависимост от състава на групата, нивото на образование, социалната адаптивност, 
възрастовата специфика, е възможно да бъдат включени допълнителни критерии при 
провеждане на обученията, в зависимост от личния опит на обучаемите:   
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• Създаване на непринудена атмосфера 
• Внимателно наблюдение и готовност за оказване на съдействие при провеждане 

на тестовете – Дискалкулията често е съпроводена с дислексия или 
дисграфия, или и двете, което допълнително затруднява разпознаването на 
симптомите, като имаме предвид затрудненото разбиране на въпросите. Поради 
тази причина, навременната помощ, индивидуалният подход и съпричастността, 
са ключови по време на тестовете, които по-късно ще са основа за 
персонализиране на методите за ограничаване на негативното влияние на 
дефицита на математически умения. 

• Препоръчително е, ако обучаемите не присъстват на тестовете от първите два 
модула, да намерите начин да им ги предоставите, така че те да могат да 
преминат през тях. Така, Вие ще си изградите цялостна представа за учащия се и 
ще можете да му препоръчате адекватно мерките, които трябва да бъдат взети. 

• В приложенията ще намерите връзки към онлайн тестове, използвайте ги, ако 
разполагате със съответното техническо оборудване и обучаемите имат добри 
познания в областта на електронните и комуникационните технологии и 
английския език. Имайте предвид, че времето за изпълнение на теста трябва да 
се засича. 

 
 

1.3. Резултати от обучението 

Всеки модул от методологията си поставя следните амбициозни задачи:  

1. Обяснява на обучаемите същността на описаните по-горе проблеми, техните 
възможни проявления и произтичащите от тях негативни последствия.  

2. Всеки от тях да е в състояние, сам да определи наличието им задоволително 
точно.  

3. Предлага система от мерки, които да ограничат отрицателното въздействие 
на дефицита на математически умения.   

 

2. ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА 

2.1. Допълнителна информация за дефицита на математически умения 

Причините за незадоволителните математически умения, може да се крият в слабото 
или недостатъчно, влошаващо се с годините училищно образование. В редки случаи те  
може да са наследствени. Това състояние не зависи от нивото на интелигентност на 
детето и използваните учебни методи. Дължи се на затруднено възприемане и 
тълкуване на цифрите и аритметичните операции събиране, изваждане, умножение и 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

6 

деление. Човек който страда от дискалкулия, бърка числа и знаци, не може да смята на 
ум или да работи с абстрактни понятия. Такива хора трудно изпълняват задания, 
свързани с цифри.  

Различни проучвания показват, че независимо от пола, средно 25% от възрастните 
хора, изпитват сериозни затруднения при решаването на математически задачи. В 
същото време, постоянно се увеличава използването на числа в ежедневието - сметки 
за домакинството, данъци, различни намаления, лихви и т.н. В работата все повече се 
налага да се правят сравнения на графики и диаграми. Много хора с такива проблеми 
са склонни да ги подценяват или обратното – срамуват се от тях.  

 По време на обучението се обръща внимание на резултатите от предварителните 
проучвания и направените констатации, особено се набляга на желанието за 
присъствие на участниците в него и по-специално на факта, дали осъзнават 
проблемите, разгледани в модула, и дали това ще им помогне в по-нататъшния живот. 

 

2.2. Различни прояви на дефицита на математически умения  

Концентрация: Умение, свързано с модела на когнитивно влошаване. Структурният 
дефицит в тези връзки на невронните мрежи също е свързан с възприемането, което 
влияе на остротата на ума, което от своя страна прави по-трудно за човека 
използването на математика и води до трудности при оценката.  

Раздвоено внимание: Това умение е важно, тъй като позволява многозадачност. 
Възрастните с математически дефицит имат проблеми, когато отговарят на дразнител, 
защото не са в състояние да се съсредоточат, разсейват се с неподходящи странични 
дразнители и лесно се уморяват. Също така могат да възникнат проблеми с 
рационалното мислене. 

Работна памет: Това познавателно умение се отнася до временното съхранение и 
способността да се обработва информация, за да се завършат сложни задачи. Някои 
трудности, произтичащи от това, могат да бъдат трудности при следване на указания, 
забравяне на инструкции и задачи, ниска мотивация, непълни спомени, лесно 
отвличане, незапомняне на числа и забавена умствена аритметика. 

Краткосрочна памет: Способността да се запази малко количество информация за 
кратък период от време. Този дефицит в паметта обяснява неспособността да се 
изпълняват математически задачи. Проблемите се появява, когато се изчисляват 
математически задачи. Това е свързано и с невъзможността да се запомнят числа или 
таблицата за умножение. 

Именуване: Означава възможността да си спомните дума или число и да я използвате 
по-късно. Възрастните имат затруднения да си спомнят числата, защото тяхната 
способност да обработват информацията е недостатъчна. 
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Планиране: Ниските нива в това познавателно умение затрудняват планирането и 
разбирането на числата и упражненията. Тази невъзможност да се предвидят събития 
или резултати създава проблеми при правилното завършване на упражнението. 

Скорост на обработка: Това съответства на времето, необходимо на нашия мозък да 
получи информация (число, математическо уравнение, проблем ...), да го разбере и да 
отговори на него. Има възрастни, които нямат никакви затруднения в обучението, за 
да завършат този процес бързо и автоматизирано, докато други, които имат проблем 
със скоростта на обработка, и се нуждаят от повече време и енергия, за да обработват 
информацията. 

 

2.3. Видове дефицит на математически умения 

Симптомите могат да бъдат групирани в пет основни вида.  

Говорен математически дефицит: Характеризира се с трудност при именуване и 
разбиране на математическите концепции, представени устно. Възрастни с проблеми  
от този вид могат да четат или пишат цифри, но им е трудно да ги разпознават, когато 
са представени устно.. 

Практогностичен проблем: Този тип недостиг на математически умения се 
характеризира с трудност при преобразуването на абстрактна математическа 
концепция в реална концепция. Тези възрастни могат да разберат математически 
понятия, но имат проблеми с описването, сравняването и обработването на 
математически уравнения. 

Лексикален проблем: Проблеми при четене и разбиране на математически символи и 
числа, както и математически изрази или уравнения. Един възрастен с лексикален 
проблем може да разбере понятията, когато се говори, но може да има проблеми с 
писането и разбирането им. 

Графичен проблем: Трудност при писане на математически символи. Възрастните хора 
с този вид математически проблеми могат да разберат математическите понятия, но 
нямат възможност да четат, пишат или използват правилно съответните символи. 

Идеологически проблем: Трудност при извършване на умствени операции, без да се 
използват цифри, за да се отговори на математическите проблеми и да се разберат 
математическите понятия. Те могат също така да имат трудности при запомнянето на 
математически понятия, след като вече са ги изучавали. 

Оперативен проблем: Характеризира се с трудност при завършване на писмени или 
устни математически операции или изчисления. Някой възрастни с оперативен 
проблем ще можгат да разбере числата и връзките между тях, но ще имат проблеми с 
действията с числа и математическите символи в процеса на изчисление.. 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

8 

  

2.4. Начини за борба с дефицита на математически умения 

В този модул не се стремим да наваксваме пропуските в обучението, но с комбинация 
от упражнения можем да ограничим негативните ефекти от дефицита по 
математически умения. Възможностите в наши дни са много и едва ли ще можем да 
предложим дори малка част от тях. В упражненията по другите модули, които също 
така ви препоръчваме да прегледате, можете да намерите и подходящи упражнения и 
за този модул. Възможни са комбинации, както и сами можете да подготвите 
упражнения. Предложените са само насока и не изчерпва темата. Продължителността 
на упражненията също е примерна и зависи от големината на групата на участниците, 
възможните проблеми, с които ще се сблъскат при тяхното изпълнение. Понякога 
избягването на  математически дефицит  е въпрос на умение да се използват помощни 
устройства или да се заменят. 

 

3. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВЕ  

Както вече обяснихме, не можем да говорим за трайно третиране на дефицитите в 
математическите умения при възрастните, а само за ограничаване на негативния им 
ефект, както и за различните подходи и опити за премахване на пропуските в 
обучението през годините. По време на обучението ще имате възможност да 
продължите и задълбочите вашите наблюдения от обучаемите. Препоръчваме да 
направите дневник за всеки от тях, в които можете да запишете резултатите от 
предварителните тестове и резултатите от предложените упражнения. Не забравяйте 
да поддържате доверие и искрени отношения с обучаемите на високо ниво - за тази 
цел ще бъдат полезни подгряващи упражнения, по-добре, ако не са свързани с темата. 
Някои от упражненията може да се окажат твърде лесни за някои от учащите, ако 
работата не е индивидуална.  

Провеждането на това обучение се основава на принципа на неформалното учене, като 
ви дава голяма свобода в избора на време, място, подбор на групата. Задачата за 
ограничаване на дефицита по математика изисква няколко последователни времеви 
сесии - за предпочитане по едно седмично в 4 поредни седмици, където сложността на 
задачите постепенно се увеличава и напредъкът/регресията се наблюдава 
индивидуално за всеки от обучаемите. Не забравяйте, че в някои случаи на 
комбинация от различни умения може да се появят други проблеми - свързани с речта, 
трудности при запомняне на имена и лица. 

Преди да започнете основната дейност, ви препоръчваме да направите кратко 
подгряващо упражение/ ледоразбивач. Имайте предвид, че освен целта обучаемите да 
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знаят имената си, има и диагностична и терапевтична цел, изискваща концентрация и 
мнемични умения. Подредете обучаемите в кръг един срещу друг. Обучителят ясно и 
достатъчно силно казва името си. В посоката на часовниковата стрелка другите 
ученици повтарят имената на всички предишни, докато кръгът се затвори. 
Внимателно наблюдавайте и слушайте всички обучаеми, както и за вас като треньор, 
това не е само енергизиращо средство. Водете бележки в дневника си. В следващото 
обучение, освен запомнянето на имената в началото, включете и други елементи за 
запомняне - жест, движение, избран от всеки. Не се изискват материали, при 
изпълнението му, а времето зависи от броя на обучаемите, но ние не препоръчваме да 
бъдете повече от 10 минути, може да се случи, че последният в кръга може да има по-
тежка форма на дискалкулия и това упражнение ще бъде доста сложно за него/нея и 
може да го постави в неудобно положение или дори изолира. 

Друго забавно подгряващо упражнение/ледоразбивач - обикновено се използва по 
средата на обучението, добавяйки някаква физическа активност и е свързано с 
визуалната памет и концентрацията на обучаемите. Отново, обучаемите са в кръг 
(предполага се, че са си запомнили имената, но може и да не са). Обучителят избира 
един от тези, които стоят срещу него, подаде му топка, и двамата се обръщат с гръб 
към центъра на кръга, обучителят разказва особеностите свързани с човека на когото 
е хвърлил топката - цвят на косата, вида и цвета на дрехите, Получателят на топката се 
опитва да разкаже същите данни за човека, който му хвърля топката. За да изпълните 
това упражнение, имате нужда от топка, независимо от нейния размер.  

Друго упражнение за концентрация е упражнението "Цветна каша". На лист хартия са 
написани 20 реда с думи - различни цветове. Но думите с цвета не съвпадат с цвета, д 
който са написани (например „зелено“ е написано с червено). Обучаваният трябва да 
каже цвета, за който е написана думата, а не цвета, който вижда. Упражнението трябва 
да бъде направено по редове, а не по колони. За това упражнение трябва да подготвите 
лист (за предпочитане по-голям формат) с имената на цветовете, написани в различни 
цветове. Дайте възможност на всеки да опита. Започнете сами упражнението и 
съзнателно направете грешка и изчакайте обучаемите да реагират. 

Друго добро упражнение за математическа дезориентация е свързано с рисуване или 
писане под диктовка. На всеки обучаем се дава лист хартия и обучителят започва да 
диктува какво да се рисува под диктовка. Например: 1. Разделете листа хартия на 4/6 
равни части. 2. Нарисувайте малък квадрат в левия долен ъгъл. 3. Над него 
нарисувайте голям кръг. 4. Под него нарисувайте малък триъгълник. И така нататък и 
така нататък. От обучителя зависи да реши какъв вид диктовка да изпълнява. Вместо 
фигури обучителят може да реши да използва цифри. Или направете упражнението с 
цветове (напр. напишете 12 в синьо, след това напишете голяма 4ка в червено  над него 
и т.н.). Наблюдавайте и си водете бележки, особено свързани с ориентацията – 
горе/долу, лаво/дясно. Възможно е да откриете проблеми при някои от обучаващите 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

10
 

се свързани с цветово разпознаване. За упражнението ще са ви необходими листове 
хартия и различни цветове моливи или флумастери. 

Добро упражнение за концентрация и наблюдение се състои в следното. Обучаемите са 
в две редици един срещу друг. В продължение на няколко минути (обучителят трябва 
да реши колко дълго, в зависимост от нивото на обучаемите, възрастта и 
възможностите им) всеки от обучаемите гледа човека пред себе си. След това те се 
обръщат с гръб и трябва да променят едно нещо по външния си вид. Те могат да 
използват допълнителни елементи или да заемат някои неща от съседите си. След 
промяната те се обръщат отново лице в лице и трябва да открият промяната. Този, 
който е по-бърз, печели точка. След минута или повече, определен от обучителя, се 
провежда нов кръг. Но този път всеки от обучаемите трябва да промени две неща във 
външния си вид. След това отново се обръщат лице в лице и трябва да отгатнат 
промените (с увеличаване на броя на нещата се променя и времето за отгатване). 
Треньорът решава кога играта спира и колко елемента трябва да бъдат променени. 

Упражненията, изброени по-долу, са основни, могат да бъдат усложнени или опростени 
индивидуално, ако видите, че в групата има голямо разнообразие от видове и нива на 
дефицит по математически умения. За повечето от тях можете да предскажете и 
домашните, особено тези, свързани с ИКТ и различни приложения. Осъществяването 
на какъвто и да е напредък е положителен резултат и насърчава обучаемите да 
продължат да работят активно, като споделят с групата своя напредък по предишното 
обучение. Обърнете специално внимание на тези, които имат рецидиви, може да се 
наложи да имате допълнително индивидуално обучение и в тежки случаи да ги 
насочите към невролог. 

3.1. Калкулатор - необходимо е обучителят да реши дали калкулаторът може да 
бъде от помощ на човек с дефицит по математика. Употребата е подходяща 
при невъзможност за възприемане и графичено изображение на две, три и 
повече числени числа и дефицит на паметта. Използването на калкулатора е 
невъзможно, когато цифровите грешки при презаписването са предимно 
оптични. В този случай грешките се свързват с грешки при записването. 
Използването на калкулатор не е срамно. Функцията калкулатор е достъпна 
във всички мобилни телефони и устройства. Използването на тази функция 
може да спести много време и нерви. Можете да използвате два или дори 
повече подхода в това упражнение - задачите са предварително написани на 
хартия или на дъската, или ги прочетете на обучаемите. Тези два подхода 
включват различни възприятия - визуални и слухови, отговорни за различни 
умения при дефицит по математика. Обърнете специално внимание на 
изчисляването на процентите - този математически ефект обикновено 
обърква много възрастни. Визуализирайте 50% (половината), 30% и т.н.. 
10-(-3)+2=? 
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5-3+2+3+1+6=? 
2.5x2+3-(-1)=? 
(2-3+2+1)x2=? 
2-3+2+1x2=? 

Можете също да използвате популярни задачи с различни символи, 
използвайки събиране, изваждане, умножение и деление. 

 или по-сложните   или   и т.н. … 

Днес е Чернен петък - проверете дали офертата съответства на 
действителността. Процентът на отстъпката е 23%. Старата цена беше 525 - 
каква би трябвало да бъде новата? 

Вашият общински данък е 388, ако платите до края на април цялата сума ще 
получите 5% отстъпка - изчислете отстъпката? 

3.2. Развиване на пространствена ориентация в изкуствено създадено от човека 
пространство  - на лист хартия, следвайки инструкциите на обучителя, като 
се дефинира писане отгоре надолу-ляво-дясно в последователност на 
различни конвенционални математически символи (+, -, 1, 9, 20, 96) в редове 
и/или колони. Пример: В горния ляв ъгъл в колона напишете пет пъти 96, в 
лявата долна част в редица 1 + 9 + 6 + 3 = (резултат).  

3.3. Компютър - в значението на този термин са всички устройства, които 
позволяват използването на С(О)ОР (Свободни(отворени) образователни 
ресурси), част от тях могат да бъдат просто намерени онлайн, други могат да 
изискват инсталирането на програми за образователни терапии.  

3.3.1. 2048 е предизвикателен пъзел с числа за деца и възрастни 
(http://2048game.com) . Целта е да се присъединят числа, за да се получи 
плочката 2048. Използвайте клавишите със стрелки, за да премествате 
плочки. Когато две плочки с едно и също число се докосват, те се сливат в 
едно! Играта има няколко нива на трудност. Подходящ за домашно обучение. 
3.3.2. Тетрис - подходящ за развитие на пространствено мислене и 
ориентация. Можете да създадете състезателна среда, като помолите 
учащите да играят индивидуално. Заедно изберете един от всички 
възможни Tetris, за да направите условията еднакви за всички. 
3.3.3. Състезание с числа – елементарна на пръв поглед, но достатъчно 
диагностична игра. Тя изисква инсталация, добре е да се демонстрира и да се 
упражнява по време на обучението, като се наблюдава индивидуално всеки 

http://2048game.com/
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от обучаемите. Играта има английски интерфейс, но на достатъчно ниско 
ниво (http://www.thenumberrace.com )    
3.3.4. Връзките между числата - макар и с детски интерфейс, играта отново 
има силна диагностична функция, има множество задачи и е онлайн, което я 
прави удобен за използване в свободното време. Играта има английски 
интерфейс, но на достатъчно ниско ниво (https://www.mathplayground.com) 
3.3.5. Платформа с разнообразни логически игри на различни теми. В 
зависимост от състава на групата, можете да изберете подходящия за всеки 
от тях и да проследите неговите резултати (https://www.vgames.bg) 
3.3.5. Судоку - Судоку е един от най-популярните числови пъзели на всички 
времена. Целта на Судоку е да запълни 9×9 мрежа с числа, така че всеки ред, 
колона и 3×3 част от мрежата да се съдържат всички цифри между 1 и 9. 
Като логически пъзел, Судоку също е отлична игра за мозъка. Ако играете 
судоку ежедневно, скоро ще започнете да виждате подобрения в 
концентрацията и общата мозъчна производителност. Играта има онлайн 
версии (подходящи за домашна работа), ние препоръчваме да се използват 
еднакви хартиени версии за всички обучаеми в състезателен режим. Имайте 
предвид, че някои от тях могат да не са запознати с правилата, и може да са 
необходими допълнителни обяснения с примери. 

3.4. Навигационни устройства и приложения 
3.4.1. Има огромно разнообразие от навигационни устройства и приложения. 
В повечето от тях гласовите функции са интегрирани, което може да 
помогне при дезориентация или ако се изгубите. Възможно е вашите 
обучаеми никога да не са използвали навигационни програми. Обърнете 
внимание на теоретичната част, като покажете на екрана 
функционалностите на всеки бутон и последователността на действията. 
Използвайте реални примери за възможни маршрути и начини на пътуване. 
Не забравяйте и сателитното изображение, който предоставя допълнителни 
забележителности - паметници, църкви, известни места и т.н. Много е важно 
обучителят да насърчава обучаемите да не се паникьосват в случай, че 
изгубят ориентация. Ако смятате, че обучаемите имат добри познания по 
ИКТ, тогава можете да започнете с по-сложни задачи (описаните по-долу), 
ако не - трябва да разделите групата на две и първоначално да работите с 
по-неподготвените с приложенията, (препоръчително такива за малки 
смарт устройства, които винаги са под ръка) - текущо местоположение, 
настройка на адреса, избор на пътуване и т.н. Само тогава можете да 
преминете към следващата стъпка. 
3.4.2. Разделете групата на тройки/четворки - "първият" кани „вторият“ на 
гости, като му пише как да стигне до тях, но без точен адрес. "Вторият" пише 
с/без помощта на навигационно устройство или приложение и обяснява на 

http://www.thenumberrace.com/
https://www.mathplayground.com/
https://www.vgames.bg/
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"третия", който от своя страна обяснява на „първия“ как ще стигне до дома 
му с приблизителен адрес.  Отбележете началото и крайната точка в 
приложението. Демонстрирайте пропоръките на маршута от приложението. 
Сравнете резултатите, коментирайте и потърсете причината за грешка в 
случай на такава. Желателно е това да се случи пред публика, другите да 
наблюдават, но нямат право да помагат („Третият” трябва да бъдат извън 
залата за обучение до момента, в който му се каже как да стигне до крайната 
дестинация). Алтернативни маршрути могат да бъдат открити дори и за 
„първия“ просто до момента не си е давал сметка за съществуването им. 
Дайте домашна работа на всеки с различен вид транспорт - от дома до 
работа с обществен транспорт и обратно до дома си с велосипед или пеша. 
Стимулирайте домашната работа между обучаемите - те обясняват помежду 
си по телефона, за да стигнат един до друг и „посетителят“ трябва да каже 
приблизителния адрес, времето за пристигане до крайната дестинация и т.н. 
Практически упражнения навън - изпълнете това упражнение в реални 
условия. Бъдете внимателни, трябва да придружите „посетителя”. Опитайте 
се да намерите места, които не са му/и добре познати и да използвате 
различен вид транспорт. 
ВАЖНО: Въведете важните адреси на учащия в навигационната програма - 
дом, работа и т.н. 

3.5. Упражнения с аналогов часовник - не забравяйте за съществуването на 
цифрови часовници - както ръчни, така и за стена/маса.  
3.5.1. Достатъчно елементарно упражнение за индивидуална работа, което е 
показателно за един вид дефицит по 
математика (http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html). Упражнението може 
да се изпълни и с голям стенен часовник. Усложнявайте упражнението, 
когато обучаемите казват часа, като гледат изображението в огледало. 
3.5.2. Предварително подготвени флаш карти с зададено време на аналогов 
циферблат (https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs). Упражнението 
може да бъде усложнено, като се помоли учащите да записват времето на 
определено място на предварително подготвен лист - например резултата от 
първата флаш карта в горния десен ъгъл на листа (комбинация с 
пространствена ориентация). 

3.6. Ментална аритметика - посещаването на онлайн курс и упражненията, 
предлагани в тях, допринасят за едновременното развитие на двете 
полукълба, концентрация, визуална и мускулна памет, по съвсем различен 
начин, когато елементарните математически действия се обработват в 
мозъка, което води до различен от обичайното отрицателен или 
незадоволителен резултат. 

http://elasnas.bg/flash/clocks/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=IBBQXBhSNUs
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4. ОПИСАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА  

 

Препоръчи
телно 
време 

 Учебни дейности/съвети към обучителя  Материали Източник 

10-15 мин Подгряващи упражнения/ледоразбивачи 
 

В зависимост 
от избора на 
упражнение 

3 

20-25 мин Пространствена ориентация 
Съвет: Използвайте и диктовката и писането 
на дъската, водете си бележки за всеки 
обучаем 

Лист от 
хартия, молив, 
гума 

3.2 

x(20-25) 
мин 

Калкулатор 
Съвет: Напомняща теория за 
функционалните бутони. Използвайте и 
диктовката, и пишете на дъската, водете си 
бележки за всеки обучаем. Следвайки 
резултатите, насърчавайте, не повишавайте 
сложността, ако имате обучаеми с проблеми 

Лист от 
хартия, 
писалка, 
калкулатор 
или 
устройство с 
калкулатор 

3.1.X 

x(40-45) 
мин 

Компютър 
Съвети: Уверете се, че всички обучаеми имат 
основни ИКТ умения или им помогнете при 
стартирането, изтеглянето и инсталирането 
на приложения (ако е необходимо). 

Настолен или 
преносим 
компютър, 
таблет или 
смартфон 

3.3.X 

20-25 мин 
теоретична 
част 
60-90 мин 
практическ
и 
занимания 

Навигация 
Съвет: Отделете толкова време, колкото е 
необходимо за теоретичната част. За много 
възрастни интуитивните бутони не са 
достатъчно разбираеми. Опитайте виртуални 
маршрути за общо-известни места - 
паметници, църкви, забележителности и др.   
 

Приложение 
за навигация, 
лаптоп 
(смартфон, 
компютър), 
мултимедиен 
проектор, 
интернет, 
хартия 

 
3.4.X 

30-45 мин Аналогов часовник  
 

Голям 
аналогов 
часовник, 
флаш карти 
или модел на 
часовник, 
огледало 

3.5.X 

Оценка (за проверка на 
повишаването на 
знанията) 

Използвайте Анекс 2 за самооценка  
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Препоръчи
телно 
време 

 Учебни дейности/съвети към обучителя  Материали Източник 

Обратна връзка от 
обучаемите 

Важно е да се даде възможност на учащите да дават обратна 
информация за обучителните сесии, да им се даде възможност 
да оценят своя учебен опит и резултатите от обучението. 

 
В Анекс 3 можете да намерите презентация на модула.  
 

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ 

5.1. Възможности за прилагане  

Съдържанието на този модул, с възможното му обогатяване или опростяване, може да 
се използва самостоятелно или в комбинация с другите модули в зависимост от 
желания ефект и състава на обучаваната група. Отново препоръчваме да не се прави 
едно, а няколко обучения, през които да се следи напредъкът, да се увеличава 
сложността, без да се забравя индивидуалният подход. Воденето на дневник ще улесни 
индивидуалното наблюдение на обучаемите, ще позволи подготвянето на 
индивидуални задачи за запазване на интереса на обучаемите към курса. Не 
забравяйте да насърчавате извънкласното обучение, да насърчавате учащите да 
споделят своите проблеми, но също така и техните успехи.  

Проблемът с повишаването на квалификацията на възрастните е от решаващо 
значение, той е безспорен и точно затова основната целева група на проекта DECENT са 
ниско квалифицирани възрастни лица, изложени на риск от социално изключване 
(дългосрочно безработни, застрашени от бедност, слабо образовани). Хората, 
изложени на риск от бедност или социално изключване, според Евростат (2016) в 
държавите партньори по проекта са: RO-35%; PL - 24%; BG -37%; CY - 30%; ES -34%; IT -
30%. Много често основният им проблем е (не са информирани) факта, че те трябва да 
бъдат класифицирани в група лица, засегнати от функционална неграмотност. 
Проблемите с разбирането на различни текстове, използването на прости 
математически операции, липсата на умения за учене често засягат много 
образователни им неуспехи, трудности на пазара на труда и може би дори личния им 
живот. Всички дейности по проекта ще бъдат насочени към решаване на основните 
проблеми и подобряване на положението на тази група.  

Освен това проектът е и отговор на приоритет „Разширяване и развитие на 
компетенциите на преподавателите“ и ще създаде инструменти за институции, които 
подкрепят и се грижат за хора с функционална неграмотност, като например: центрове 
за образование на възрастни, училища за възрастни, университети за трета възраст, 
асоциации които подкрепят борбата срещу функционалната неграмотност, 



                                                                                                                                                                        

            

 

Pa
ge

16
 

образователните отдели в местното и регионалното управление, както и 
индивидуални обучители на възрастни. 
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6. АНЕКСИ 

Можете да намерите и ползвате прикачените Анекси от 1 до 3. 
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МОДУЛ 3 – АНЕКС 1. ТЕСТ ЗА НАРУШЕНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ УМЕНИЯ 
 
ВЪПРОСИ: 
Възможно отговори ДА (често) или НЕ (рядко) 
 
Оценка на симптомите 
1. Имате ли трудности с времето, посоките, припомнянето на графиците, 
последователност от събития? Трудност при следене на времето. Често ли 
закъснявате? 
2. Колко често бъркате спомени за имена. Имате слаба асоциация на името. Заместващи 
имена, започващи с една и съща буква. 
3. Колко често имате непоследователни резултати в събирането, изваждането, 
умножаването и делението. Проблеми при финансовото планиране и управлението на 
парите. Твърде бавно смятате наум при изчисляване на обща сума, рестото, бакшиша, 
данъци. 
4. Когато пишете, четете и припомняте цифри, колко често ви се случват такива 
грешки: числата, които сте събирали, изваждали, разменяте им местата, пишете ги 
обратно или дори грешно. 
5. Колко често ви се случва да не разберете и запомните математически понятия, 
правила, формули, последователност (ред на операции) и основни математически 
действия (+ -x /). 
6. Колко често имате случаи на лоша памет (задържане и извличане) на математически 
понятия – един ден сте в състояние да изпълнявате математически операции един ден, 
но на следващия не можете да се справите със същия или подобен математически 
проблем. Удава ви се работа с учебни материали, но след това се проваляте на тестове. 
7. Колко често не можете да си представите или "създадете картина" механични 
процеси. Слаба способност за "визуализиране или изобразяване" на местоположението 
на числата на циферблата на часовника, географските местоположения на държави, 
океани, улици и др. 
8. Колко често имате слаба памет за "външния вид" на нещата. Лесно се губите или 
дезориентирате. Може да имате лошо чувство за посока, може би често губите неща 
или ви се струва, че правите нещата механично без да мислите върху тях.  
9. Колко често срещате трудности при възприемането на концепции за формално 
музикално образование. Трудност при разчитане на ноти, изучаване на техники за 
свирене на инструмент. 
10. Колко често имате затруднения с координация на движенията, забележимо при 
спортни занимания, трудности в поддържането на бързо променящите се физически 
направления като при аеробика, танци и други упражнения. Трудност със запомнянето 
на танцови стъпки, мускулната памет, спортни упражнения. 
11. Колко често имате трудности да си спомните  резултата в игри, като боулинг, карти 
и др. Често забравяте чий ред е да играе. Ограничена възможност за стратегическо 
планиране за игри като шах. 
12. Често ли изпитвате тревожност по време на решаване на математически задачи? 
13. Често ли използвате пръстите си за преброяване? Загубвате последователността 
при преброяване. Не можете да смятате наум.  
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14. Имате ли чувството от време на време, че цифрите и математиката изглеждат като 
чужд език? 
15. Колко често ви е трудно да смятате наум, често връщате неправилно ресто или пък 
прекалено голям бакшиш поради неправилно пресмятане?  
16. Колко често чувате оплаквания, че шофирате твърде бързо или твърде бавно - 
въпреки че се чувствате сякаш карате с нормална скорост? 
17. Колко често забравяте телефонни номера или адреси, дори само няколко секунди 
след като са ви ги казали? 
18. Колко често имате проблеми при казване на времето гледайки аналогов часовник? 
19. Колко често пристигате със закъснение за събития или срещи? 
20. Колко често имате трудности да прецените колко време ще ви отнеме да отидете 
някъде, дори и преди да сте правили това пътуване? 
21. Колко често забравяте математическите факти, които всички останали изглежда 
знаят, като например таблици с часове или общи формули? 
22. Колко често ви е трудно да се придържате към бюджета си или да следите 
финансите си? 
23. Колко често пропускате числа или четете няколко от тях обратно, когато четете 
дълъг списък? 
24. Колко често имате трудности при четенето на графики или диаграми? 
25. Колко често не ви стига времето, когато трябва да изпълните задачите си до 
крайния срок, или откриете, че е минало много повече време, отколкото първоначално 
сте мислили? 
26. Колко често поставяте предмети на необичайни места в къщата си и след това 
трудно ги намирате? Колко често се губите в познати райони? 
27. Колко често се тревожите, когато знаете, че се появяват задачи, свързани с 
математиката - среща, на която ще трябва да обсъдите последните тримесечни данни 
на вашата компания, например? 
 
Забележка: Някои от въпросите могат да бъдат трансформирани, като се използва 
отрицателното предложение. Но ако има комбинация с дислексия, резултатите могат 
да са грешни. 
 
Точкуване: 
До 30% отговори рядко - добре 
Между 30 и 45% рядко - лека форма на дефицит по математика 
Между 45 и 60% рядко - умерена форма на дефицит по математика 
По-висока от 60% рядко - тежка форма на дефицит по математика 
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MODULE 3 – ANNEX 2. ТЕСТ ЗА САМООЦЕНКА 
 

Практически упражнения  
http://app.educational-psychologist.co.uk/screening/dyscalculic/    
 
1. Попълнете липсващите цифри  
1, 2, ____, 4, 5, 6,____, 8, 9, 10,____ 
3, 6, 9, ____,____, 21, 24,____ 
1, 5,____,15,____,____, 25,____,____ 
50, 45,____,____, 30,____,____, 10 
 
2. Напишете в обратен ред в колона, започвайки от дясно горе числата от 115 до 
101 
 
3. Попълнете липсващите цифри и знаци. 
7  +  2  = ___   –  4  =  ___  +  6  =  ____ 
 ____ +  3  =  9  + ____   =  11  + ____   =  16 
4  +  ____  =  7  +  3  =____    –  6  =  ____ 
5 ___   3  =  8 ____   2  =  6 ____   5  =  11 
 
4. Оградете 6ците. 
9 6 6 9 6 6 9 9 6 9 6 9 6 
6 6 9 6 9 9 6 9 9 6 9 6 9 
9 9 6 9 9 6 6 6 9 6 9 6 6 
 
5. Погледнете, закрийте и препишете числата на долния ред.  
6     12    9    6   9   21   
___  ___   ___  ___ ___ ____ 
 
6. Добавете 3 към всяко от тях. 
___  ___   ___  ___ ___ ____ 
 
7. Извадете 2 от всяко от горните.  
___  ___   ___  ___ ___ ____ 
 
8. Прочетете следната словесна задача. Напишете и решете в математически вид. 
Роб, Майк и Джейн берат ябълки. Роб набра 6 ябълки, Майк набра 4 ябълки и Джейн 
взе 2 ябълки. Колко ябълки повече е набрал Роб, отколкото Джейн? Колко ябълки са 
набрали децата заедно? 
9. Погледнете следната последователност от числа. Покрийте я и ги напишете на 
линията. 
3 8 4 __________ 
5 2 6 9 ___________ 
7 4 8 3 1 _____________ 
6 7 8 3 4 5 ______________ 
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10. Повторете последователността от числа отзад напред след като ги погледнете и 
закриете.  
8 5 2 _______ 
9 7 4 1 _________ 
6 3 8 2 8 __________ 
9 7 4 5 6 2 ____________ 
11. Колко е часа: https://www.thatquiz.org/tq-g/  (можете да изберете сложност 
според вашето ниво) 
12. Колко е часа, ако малката стрелка е почти на III и голямата на IX? _______ 
13. Колко е часа, ако малката стрелка е на XII и голямата я покрива? _______ 
14. Колко минути са между 12:50 и 17:35? _______ 
15. На дъската може да видите карта на вашия град и две маркирани дестинации. 
Представете си, че трябва да обясните на един ваш приятел как да стигнете от точка 1 
до точка  2. Опитайте алтернативен маршрут за обратния път. 
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1. ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА 

1.1. За какво всъщност става дума  

Ефективното общуване с другите е важно лично умение в ежедневието, което е 

съществено и за функционирането на групата и общността. Липсата на умения за 

комуникация сред нискоквалифицираните възрастни е фактор, който оказва 

отрицателно въздействие върху благосъстоянието на тази група от населението, като 

и увеличава риска от социално изключване. Това се потвърждава от констатациите от 

анкетно проучване, проведено в началото на проекта DECENT, което показва, че макар 

и не толкова тежко, колкото в други области, анкетираните са имали сериозни 

проблеми в някои аспекти, свързани с комуникацията. Например, в случая с Испания 

50% от анкетираните са признали, че не винаги използват езика на тялото, докато 

общуват с хората, и че имат проблеми при комуникирацията с това, което искат да 

кажат. 

Имайки това предвид, основната цел на този модул е да осигури набор от инструменти, 

които ще дадат възможност на обучителите на възрастни да повишат необходимите 

основни умения, свързани с „ефективната комуникация” сред нискоквалифицираните 

възрастни, които са изложени на риск от социално изключване (напр. дългосрочно 

безработни или изложени на риск от бедност). Тези основни умения включват техники 

за това, как да се изразят нашите нужди и чувства по начин, разбираем за човека, който 

ни слуша, как ефективно да се използва вербална и невербална комуникация, как да 

комуникира убедително или да се ангажира активното слушане. Този модул не 

разглежда конкретно комуникационни умения, като публични изказвания или 

медийни комуникации. Вместо това, е насочена към повишаване на основните умения, 

които позволяват на нискоквалифицираните възрастни да общуват правилно в 

контекста на малка общност и в ежедневните си междуличностни отношения.  

Като обобщение, в този модул обучителите на възрастни и нискоквалифицираните 

възрастни ще се замислят за важността на комуникацията като канал, чрез който 

хората имат възможност да се свързват помежду си и да придават смисъл на живота си.  

1.2. Анализ на нуждите на обучаемите/Първоначални тестове 

Преди провеждането на семинара, обучителите трябва да извършат първоначален 

“тест”, за да установят базовото ниво на обучаемите, както и техните специфични 

нужди. Това ще гарантира, че дейностите са адаптирани към всяка група и 

следователно качеството и ефективността на учебния материал ще бъдат увеличени. 

Тестовете също ще бъдат полезни за сравняване на различията в знанията и уменията 

на обучаемите в началото и в края на обучението. Образец на теста е приложен в Анекс 

1. Той включва отворени и затворени въпроси, свързани с четирите раздела на модула. 

Приблизителното време, необходимо за попълване, е петнадесет минути.  
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1.3. Резултати от обучението 

В края на този модул обучаващите се ще трябва да могат: 

1. Да се запознаят с основите за правилна и ефективна комуникация: 

 Разберат как работи основният процес на комуникация. 

 Обърнат внимание на контекста, когато комуникират и да адаптират 

необходимите елементи на комуникационния процес към всяка 

конкретна ситуация. 

 Идентифицират трудностите в комуникация и да прилагат стратегии за 

тяхното преодоляване. 

2. Разберат как да използват вербална и невербална комуникация, за да предадат 

правилното послание. 

 По-добро разбиране на различията между вербалната и невербалната 

комуникация. 

 Да бъдете наясно с важността на невербалната комуникация. 

 По-ефективно използване на личните езикови умения, както и 

способността да разчитат невербалните знаци на другите.  

3. Разпознаят всеки стил на общуване в ежедневните си ситуации. 

 Научат да адаптират своя стил на комуникация към всяка ситуация, за да 

бъдат успешни комуникатори. 

 Да приложат на практика умения за общуване 

4. Разбират важността от слушането и повишават способността си да го прилагат 

на практика. 

 Запознаване с практиката на активно слушане. 

 Познават основните техники на активно слушане и как да ги прилагат. 

2. МАЛКО ТЕОРИЯ 

Теоретичната част на модула “Да си помогнем един на друг: ефективна комуникация в 

малка общност” е разделена на четири раздела. Въпреки че всяки от тях има за цел да 

отговори на конкретна тема на ефективната комуникация, всички те са свързани и се 

подсилват взаимно. Раздел 1 е уводна част, тъй като има за цел да представи основните 

елементи на ефективната комуникация и да накара обучаемите да мислят за 

комуникацията по различен начин. Раздел 2 се отнася до двата основни вида 

комуникация - вербална и невербална. Основната му цел е да разкаже за важната роля, 

която играят вербалната и невербалната комуникация в нашите взаимодействия с 

другите. Раздел 3 представя четирите широко използвани стила на общуване и 

позволява на обучаемите да разсъждават за собствените си комуникационни модели. 

Накрая, раздел 4 има за цел да подобри най-важното комуникативно умение, т.е. 

активното слушане.  



                                                                                                                                                                        

            

 

P
ag

e5
 

След теоретичната част, в този модул ще намерите и практически упражнения, които 

обучителите могат да използват, за да подобрят разглежданите въпроси, както и набор 

от практически препоръки за провеждане на обучението. 

2.1. Разбиране за това как работи комуникацията 

Като социално благополучие, комуникацията присъства във всеки аспект от живота 

ни. Всъщност изследванията показват, че ние изразходваме около 70% от времето си в 

някаква форма на комуникация. Въпреки че комуникацията може просто да бъде 

описана като акт на обмен на информация, десетилетията на задълбочени изследвания 

показват, че общуването е сложен процес, включващ множество участници и елементи. 

Фигура 1 илюстрира базовия комуникационен модел, който е полезен до толкова, че да 

се разбере как работи някакъв тип комуникация. Въпреки, че този процес може да има 

много форми, познаването на основните му аспекти е първата стъпка за развиване на 

ефективни комуникационни умения.  

Фигура 1. Моделът на взаимодействие при комуникация 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Адаптирано от книгата “A Primer on Communication Studies”. Creative commons. Можете да го 
намерите на: https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html  

За да бъде този комуникационен процес успешен, е необходимо да има 1) предаващ - 

лицето, което споделя специфичната информация; 2) приемащ - този, който получава 

информацията; 3) съобщение, което съдържа прехвърляното съдържание; и 4) 

каналът, който е медиума или сензорния път, по който се изпраща съобщението (A 

Primer on Communication Studies, 2012). Примери за комуникационни канали са 

телефона, блога, писмото или личната комуникация.  

За да наричаме този вид прехвърляне „комуникация“, информацията, която се 

прехвърля, трябва да бъде изпратена и разбрана правилно от получателя, което се 

случва чрез умствените процеси на кодиране и декодиране. Например, може да 

осъзнаете, че сте жадни и кодирате следното съобщение към приятеля си: "Жаден съм, 

искаш ли да отидем в кафенето и да изпием  нещо?". Можем да кажем, че този обмен е 

успешен, ако смисълът, който двамата влагат в съобщението, е подобен. В този смисъл, 

предаващ приемащ 

шифриране дешифриране 

канал 

съобщение= здравей! 

шум 

шум 

https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/index.html
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основните комуникационни умения са ключови, за да се гарантира, че всички тези 

елементи синергично работят за ефективността на комуникационния процес. 

Въпреки това, има някои случаи, в които съобщението не е ефективно получено, дори 

ако то е правилно кодирано от другия участник. Това се случва поради наличието на 

шум. Комуникационният шум се отнася до всички елементи, присъстващи в 

комуникационната среда, които възпрепятстват ефективността на комуникационния 

процес. Концепцията за шума е свързана с идеята за „комуникационни бариери“. Тъй 

като бариерите могат да нарушат или да предотвратят комуникацията, е важно да се 

осъзнае тяхното присъствие и да могат да се идентифицират, за да се сведе до 

минимум тяхното въздействие. По-долу е даден списък с най-често срещаните типове 

комуникационни бариери: 

 Пречки на заобикалящата среда са тези, които могат да възпрепятстват плавния 

поток на устната комуникация (например, когато вечеряте, но ресторантът е 

претъпкан) 

 Физическите бариери са тези, свързани с естественото състояние, в което се 

осъществява комуникационната среща. (например разстояние, топлина). 

 Езиковите или семантичните бариери се отнасят до тези, свързани с различното 

използване на думи и други символи. (например, когато подателят/изпращача и 

получателят не говорят на един и същ език, използването на технически или 

други жаргони жаргони).  

 Културните бариери произтичат от различните модели на комуникация и 

значения, свързани с думите във всяка култура (например, някои култури 

поставят по-силен акцент върху контекста, докато други в словесното предаване 

на съобщението). 

 Традиционните бариери са свързани с позицията, поведението и чувствата на 

индивида към поведението или мнението на друго лице (напр. стереотипи, 

очаквания, предразсъдъци, свръхеобобщаване и др.). 

 Психологическите бариери са свързани с нашето психично състояние (например 

емоции или липса на внимание). 

Степента, до която тези комуникационни бариери присъстват в нашите разговори, 

зависи от множество фактори около нас, като други обучаеми нопримир, нашата лична 

ситуация или заобикалящата ни среда. Тоест, от конкретния контекст. В този раздел 

ние разграничаваме три нива на контекста, които оформят нашата комуникация.  

На първо място, социалният контекст включва основния набор от правила, които се 

прилагат за общуването в дадена общност. Тя включва норми и конвенции, като 

например да не се лъже или да се отговораря, когато някой ви поздрави. Възможно е 

тези норми да се научат чрез наблюдение и практикуване. 
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Вторият тип е релационният контекст, който е свързан с нашата междуличностна 

връзка и история с човека, с когото общуваме. В тази връзка релационният контекст 

ни информира за различните поведения, с които трябва да се ангажираме, когато 

общуваме с хора като нашия шеф или нашето семейство. 

И накрая, културният контекст е свързан с по-широки категории като езици, значения 

и вярвания. За да общуваме добре в различни културни контексти, ние трябва да 

бъдем непредубедени и да избягваме да правим предположения.  

Ефективно и подходящо адаптиране на съобщението, канала и другите елементи към 

трите типа контекст е едно от най-важните умения на ефективния комуникатор. В 

този модул, ние ще разгледаме няколко техники, които ще дадат възможност на 

обучаващите се да се справят с тези бариери и да повишат способността си да 

комуникират ефективно с другите. 

2.2. Вербална и невербална комуникация 

Основната цел на този раздел е да се направи преглед на двата основни вида 

“комуникация”: вербален и невербален. Вербалната комуникация включва предаване 

на съобщение чрез думи, без значение написани или казани. Междувременно 

невербалната комуникация генерира смисъл в неизказано или неписано отношение и 

включва език на тялото, жестове, мимика, ритъм или интонация. Следващата таблица 

показва различните форми, които вербалната и невербалната комуникация може да 

има. 

Таблица 1. Вербална и невербална комуникация 

 Вербални Невербални 

     Гласови 
Казани думи Интонация, сила и скорост на 

говорене, ритъм 

Негласови Писане 

Език на знаците 

Език на тялото (жестове, изражение 

на лицето, контакт с очите, 

разстояние, докосване) 

Източник: Адаптирано от Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice 

(London: Routledge, 2011), 45. 

Въпреки че работят като част от една и съща система, и двата вида комуникация се 

различават по съдържание и структура. В този смисъл, невербалната комуникация има 

склонност да се справя с предаването на емоции и междуличностна информация 

повече от вербалната (A Primer on Communication Studies, 2012). Нещо повече, тя често 

е по-неволна или подсъзнателна, тъй като невербалната комуникация е вродена в 

нашето поведение. По отношение на структурата, вербалната комуникация се 

управлява от граматика, но няма ясни или специфични правила, регулиращи начина, 
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по който предаваме смисъла на нашия език на тялото, което го прави по-неясен и 

труден за четене. 

Докато вербалната комуникация е важна, изследванията показват, че тя представлява 

само малък процент от нашето цялостно послание. Всъщност, 55% от нашето послание 

идва от езика на тялото, 38% от нашето послание идва от тона на гласа и само 7% от 

нашето послание се предава от думите, които използваме (Mehrabian, 2007). Тези 

констатации разкриват, че научаването как да се четат невербални послания в други 

хора е важно умение, тъй като може да ни каже много от това, което се случва в дадена 

ситуация. Нещо повече, това прави процеса на комуникация по-неясен, защото, 

изненадващо, това, което не е казано, е по-важно от казаното. 

Освен, че чете невербалните послания на другите, е важно да отразява и нашия 

собствен език на тялото и как ние генерираме смисъл чрез него. Това не е лесна задача, 

тъй като повечето невербални послания се случват неволно и по този начин 

контролирането им е голямо предизвикателство. Ако погледнем от положителната и 

страна, тя са по-надеждни и ние можем да разчитаме на нея, когато комуникираме. 

Въпреки, че няма универсален и обобщаващ начин за постигане на перфектни умения 

по отношение на невербалната комуникация, има някои съвети, които могат да 

помогнат. 

 Обърнете внимание на тона и силата на говорене. Промяната на тона ви може 

напълно да промени значението на съобщението ви. Да вземем за пример 

изречението „Аз не Ви счупих очилата“. Подчертаването на личното 

местоимение  означава, че някой друг го е направил. Вместо това, казвайки по 

друг начин: „ Аз не Ви счупих очилата “, предполага, че съм счупил нещо друго. 

 Внимавайте с изражението на лицето си, тъй като то е огледало на вашите 

емоции. Ние, хората, можем да произведем хиляди изражения на лицето, което 

означава, че дори без да казваме дума, можем да съобщим нашето емоционално 

състояние. 

 Опитайте се да направите и поддържате контакт с очите, за да покажете, че 

участвате в разговора. Това се разглежда като знак за честност и уважение в 

някои страни. Но имайте предвид, че това зависи от културните различия. 

 Огледайте другия човек, перифразирайте, задавайте въпроси и давайте обратна 

връзка. Това са някои техники за повишаване на качеството на разговорите. 

 Определете дистанцията си спрямо другото лице. Както при контакта с очите, 

така и разстоянието и докосването при комуникацията варират в зависимост от 

културния контекст. 

Нещо повече, интересно е да се помисли как взаимодействат нашата вербална и 

невербална комуникация. В този смисъл те могат да се подсилват взаимно, да 

заместват или дори да си противоречат. В идеалния случай те трябва да бъдат 

последователни и да се подсилват взаимно, за да повишат качеството на нашата 
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комуникация. На практика има много бариери, които ограничават това и причиняват 

погрешно тълкуване, както е показано в предишния раздел. 

2.3. Разбиране на моя стил на комуникация 

Комуникационният стил представлява различните модели, които хората използват, за 

да комуникират. Няма универсален стил, който да подхожда на всеки. Затова всеки от 

нас трябва да намери този, който работи ефективно и естествено с нашите личности. 

Например, един човек може да говори дълго, силно и ентусиазирано, докато другият е 

тих и конкретен. Въпреки това, ако комуникират правилно, и двамата могат да бъдат 

чути еднакво добре.  

Въпреки, че има много категории и видове комуникационни стилове, този раздел е 

фокусиран върху четири, които са най-широко използвани в комуникационната 

литература. Нормално е да осъзнаваме, че не използваме само един, а смесица от тях. 

Интересно е да се знае как да се идентифицира всеки тип, за да се помисли за стила, 

който е преобладаващ в нашите комуникационни срещи. Това, от своя страна, ще ни 

помогне да увеличим способността си да адаптираме стила си към начина, по който 

другите хора общуват. 

1. Агресивен. В този стил на комуникация индивидите се изразяват по начин, 

който нарушава правата на другите. Те обикновено показват ниска 

толерантност, прекъсват и не са добри слушатели. 

2. Пасивен. Пасивните комуникатори избягват да изразяват своите мнения, нужди 

и чувства. Когато се сблъскват със ситуации на гняв, пасивните комуникатори 

обикновено избягват конфронтацията и позволяват налагането с досада. 

Вследствие на това те са склонни към емоционални изблици, след като нивото 

на толерантност е нарушено. 

3. Пасивно агресивен. Пасивните агресивни комуникатори изглеждат пасивни на 

повърхността, но всъщност използват различни механизми като премълчаване 

или сарказъм, за да прикрият своите истински чувства и мнения. 

4. Уверен. Уверените хора съобщават своите чувства, мнения и нужди по пряк, 

честен и подходящ начин, зачитайки себе си и правата на другите.  

Очевидно е, че уверената комуникация е най-добрият стил за ефективна комуникация, 

тъй като е съществено комуникативно умение. Самоувереността е свързана с 

възможността да общуваш по подходящ, ясен и честен начин. В същото време, 

увереността се счита за лично умение, защото е свързано с личните отношения, които 

имаме със себе си. В това отношение самоуверената комуникация означава да се 

застъпите за себе си и да зачитате правата си, но по начин, който не нарушава правата 

на другите. Тя включва намиране на баланс между агресивно и пасивно поведение. 

Някои от въпросите, които можете да си зададете, за да проверите нивото на 

самоувереност са: имате ли смелост да попитате за това, което е по право ваше? 
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Можете ли да споделите вашите нужди, чувства и емоции? Можете ли да приемете 

критика, без да се защитавате? Можете ли да изразявате негативни мисли за други 

хора, без да използвате агресивен или обиден език? Разбира се, самоувереното 

общуване е трудно и изисква много практика. Това е важно във всичките ви 

взаимодействия с други хора и в различни ситуации, независимо дали сте у дома или 

на работното си място. И накрая, увереността в общуването е важна, защото ще ви 

помогне да постигнете личните си, а и групови цели. В този раздел ще ви представим 

някои техники, които ще помогнат за усъвършенстване на вашите умения, обяснени 

по-долу. 

 Използване  на АЗ при изразяване. По този начин вашето послание се фокусира 

върху вашите чувства, а не върху мислите, които говорещият приписва на 

другия човек. Например, да казвате „виждам нещата по различен начин“ вместо 

„вие грешите“.  

 Слушане, кое ще бъде тема на следващия раздел. 

 Да бъдеш съпричастен или да разбираш чувствата на другия. 

 Бъдете уверени в изразяването на вашите нужди и чувства и имайте високо 

мнение за себе си и вашите ценности. 

 Използвайте правилния език на тялото. Не е само това, което казвате, но и как го 

казвате. В този смисъл е важно да се говори ясно и с увереност, да се стои 

изправен и да поддържа контакт с очите. 

 Научете се да казвате „не“. Напълно приемливо е да се каже „не“ понякога, 

особено когато се отнася за нашите собствени нужди и чувства.  

2.4. Активно слушане 

Слушането е едно от най-важните умения, от които се нуждаем, за да общуваме по 

няколко причини. На първо място, ние прекарваме голяма част от нашето време, 

ангажирани с тази дейност и е необходимо да получаваме и тълкуваме съобщения, 

както видяхме в раздел 1. Второ, особено важно е да поддържаме нашите 

междуличностни отношения, тъй като това е мощен инструмент за свързване с 

другите хора. Трето, слушането също има положителен ефект върху нас самите. В този 

смисъл, практикуването на нашите умения за слушане ще ни помогне да имаме повече 

увереност и самочувствие и като следствие, ще се чувстваме общо значително по-

добре.  

Семиотикът Роланд Барт различава слушането и слуха в смисъл, че „слуха е 

физиологично явление, докато слушането е психологически акт” (Barthes, 1985). 

Следователно слушането може да се разбира като процес на тълкуване, чрез който 

всеки човек получава информация и го тълкува, за да отговори. В следващата таблица 

е даден списък на основните цели на слушане според автора Оуен Харги.  

Таблица 2. Основните цели на слушането 
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Цели на 
слушането 

      да се съсредоточим върху съобщения, изпратени от други хора или 

шумове, които идват от заобикалящата ни среда 

      да подобрим разбирането си за комуникацията на другите хора 

      критично оценяване на посланията на другите хора 

      да наблюдавате невербалните сигнали  

      да покажем, че сме заинтересовани или обръщаме внимание 

      да съчувстваме на другите и да покажем, че ни е грижа за тях 

      да водим диалог, преговори и успешно участие в други обмени, 

които изискват разбиране 

Източник: Адаптирано от Owen Hargie, Skilled interpersonal Interaction: Research, theory and practice 

(London: Routledge, 2011). 

Активното слушане е полезна комуникационна техника, която може да ни помогне да 

увеличим способността си да бъдем добри слушатели. Както показва името му, това е 

активен и съзнателен процес, чрез който слушаме с всичките си сетива и отдаваме 

пълно внимание на другия човек. Освен това, активните слушатели показват на 

говорещия, че слушат с помощта на вербални (чрез задаване на допълнителни въпроси 

или обобщаване на казаното) и невербални сигнали (кимане, контакт с очите и други 

техники, които бяха представени в раздел 2). Ето и други техники, за това как да се 

ангажирате с активното слушане въз основа на работата на Harper, A. & Harper, B. 

(1996): 

 Напълно се концентрирайте върху това, което се говори. 

 Позволете на говорещия да се изразява. 

 Позволете на говорещия да контролира разговора. 

 Приемете становището на оратора като валидно, дори ако не сте напълно 

съгласни. 

 Не прекъсвайте и не довършвайте изреченията на оратора. 

 Не изпреварвайте какво ще каже другият човек. 

 Опитайте се да не се разсейвате. 

3. УПРАЖНЕНИЯ И ВИКТОРИНИ 

Предложеното обучение се основава на неформален подход, ориентиран към 

обучаемия. Това означава, че упражненията могат да бъдат променяни и адаптирани 

към всяка група, в зависимост от техните специфични нужди. Освен това, по време на 

обучителната сесия обучителите ще действат по-скоро като помощници, отколкото 

като „учители“, а ученето се извършва по хоризонтален начин. Особено важно е 
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обясняването на всяка дейност, каквато е, когато учащите се изразяват критично и 

следователно, когато процесът на обучение се случва. По-долу е представена 

презентация и обяснение на няколко упражнения, които могат да бъдат използвани за 

решаване на конкретен проблем, а именно за ефективна комуникация.  

3.1. Практически упражнения 

Оригами 

Това е лесна дейност, която може да се използва и като ледоразбивач. Тя показва на 

обучаваните, как чрез съобщаване на едно и също съобщение хората получават 

различна информация и значения, тъй като имат различия в начините на декодиране 

на информация. 

Предложеният начин за провеждане на упражнението е следният: дайте на всеки 

обучаем парче хартия с формат А4. Кажете им да затворят очи и да следват вашите 

инструкции. Освен това обявете, че не трябва да се говори или да се задават въпроси. 

Дайте инструкции подобни на тези: “1. сгъване на хартията; 2. разкъсайте ъглите на 

хартията; 3. сгънете го отново ”и така нататък. След това ги помолете да отворят очите 

си и да разгънат хартията, за да я сравнят с останалите. Всички те ще имат листове 

хартия с различни форми. Някои въпроси за разясняване на дейността могат да 

включват: „защо мислите, че листовете хартия изглеждат толкова различни, след като 

дадените инструкции са едни и същи?“ „Мислите ли, че ако някои елементи от 

контекста бяха променени (напр. отворени очи или им беше разрешено да задават 

въпроси) резултатът ще се промени? ”. Обучителите могат да повторят дейността 

втори път, като позволяват на обучаемите да гледат и задават въпроси, за да видят как 

се променят резултатите.   

Верига от думи  

Това е забавна и въвеждаща дейност, която ще помогне на учащите да разберат, че 

въпреки важността на посланието и думите, те трябва да обмислят други елементи от 

контекста, докато комуникират. За да се извърши тази дейност, е важно да имате 

достатъчно пространство.  

Предложеният начин за осъществяване на упражнението е следният: учащите се 

разделят на групи, подреждат се в две редици, така че дсеки има срещу себе си друг 

обучаем. Кажете на обучаемите от едната редица, да кажат на стоящия срещу тях дума. 

След това обучаемият, но когото е казана думата, трябва да отговори с друга дума, 

започваща с последната буква от предишната, както в известната игра. Всеки път, 

когато казват една дума, те правят по една стъпка назад, така че разстоянието между 

тях постепенно да се увеличава. След като двете редици са доста далеч, ще има много 

шум и обучаемите ще бъдат наистина фокусирани върху слушането на думите на 

отсрещния човек. В този момент обучителят може да мине между редиците, правейки 
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нещо смешно. След това кажете на обучаемите да спрат и ги попитайте  дали са видели 

нещо. Смешната част от това упражнение е, че тъй като хората са се фокусирали върху 

вербалното послание, повечето от тях не биха забелязали човека, който върви пред 

тях. Един съвет, ако има двама треньори, може да запише на видео сцената, където 

един от обучителите минава между редиците, за да покаже и докаже на обучаемите, 

които не са го забелязали. 

Форум театър  

Този тип театър, разработен от Аугусто Боал и вдъхновен от критичната педагогика на 

Пауло Фрейре, представлява мощен инструмент, чрез който обучаемите могат да 

увеличат способността си да минимизират бариерите пред комуникацията. Форум 

театъра може да бъде изпълнен по няколко начина; иначе казано обучителите трябва 

да го адаптират към потребностите на обучаемите и специфичната ситуация на 

обучението (време, пространство и т.н.). Имайте предвид, че разясняването е важна 

част от това упражнение. Нещо повече, тази дейност може да създаде трудни ситуации 

сред обучаемите. Поради тази причина е важно обучаващите да бъдат много добре 

запознати с методологията. 

Предложеният начин за осъществяване на упражнението е следният: обучаващите  се 

разделят на групи по 4-5. В своите групи учащите ще споделят личен опит, включващ 

комуникационна случка, която не е била успешна поради наличието на една или 

повече комуникационни бариери, обяснени в модула. След това всяка група трябва да 

избере една от тези ситуации и да представи сцената пред останалите. След това 

групата отново представя сцената, но този път другите учащи могат да спрат играта, 

когато искат просто пляскайки. Човекът, който плясва, може да влезе в сцената и да 

играе ролята на един от героите с цел да намали комуникационните бариери. Сцената 

може да бъде представена толкова пъти, колкото групата или обучителят решат. Това 

упражнение е много просто, тъй като изисква обучаваните да мислят и да участват 

пряко в ситуации на трудности при общуването.  

Комуникация гърбом 

Тази дейност е полезна, за да накарате обучаемите да приложат на практика няколко 

умения в областта на вербалната комуникация, като способността да се задават ясни 

въпроси или да се предава правилната информация по ефективен начин. Дейността е 

полезна и като тиймбилдинг дейност. 

Предложеният начин за осъществяване на упражнението е следният: учащите се 

разделят по двойки и седят "гръб в гръб", така че те не се виждат. Може да се проведе 

на столове, но също и на пода, където по-лесно ще намерят място за писане. Докато 

един от тях получава шаблон с фигура, пред другият има празен лист. Първият трябва 

да опише това, което вижда на шаблона и въз основа на това описание, вторият го 

рисува.  След подробното описание и рисуване, двамата сравняват листовете си. Има 
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две версии на тази дейност. В първата не може да се задават въпроси. Във втория може. 

Дейността може да се изпълни два пъти, като се използват и двете версии, за да се 

види как се променят резултатите или се променя ролята на обучаемите. В зависимост 

от нуждите на обучаващите се, обучителите могат да повишат нивото на трудност на 

дейността чрез промяна на предоставения шаблон. В разбора на деността обучителят 

трябва да насърчава дискусия за най-трудните моменти, лесните неща или за това, 

което са научили за комуникацията.. 

Източник: The Ohio State University. (1 de october de 2018) 

Замразен 

Това е дейност, която ще накара обучаемите да се замислят за езика на тялото и да се 

научат да четат невербалните знаци в други хора. 

Предложеният начин за провеждане на упражнението е следният: преди да започнете 

сесията, изведнъж кажете на обучаемите да останат замразени и да не се движат, без 

значение какво правят. След това ги помолете да разгледат жестовете на останалите, 

позицията, разстоянието или лицевите изражения, за да разберат какво могат да 

чувстват или комуникират. Попитайте ги „изглеждат ли заинтересовани? Отегчен? 

Щастлив? Как можете да разберете?” 

Нека бъдем уверени 

Чрез тази дейност, обучаемите ще могат да приложат на практика съветите, за да 

комуникират уверено, както е представено в раздел 3. 

Предложеният начин за провеждане на упражнението е следният: да помолите 

учащите да помислят за реална ситуация, в която не могат да бъдат уверени. Дайте на 

обучаемите достатъчно време да помислят за личните си примери и да имат предвид, 

че могат да възникнат лични проблеми на обучаемите и, че те трябва да бъдат 

третирани внимателно. Може да е бил момент, когато са искали да кажат „не“, но не са 

посмели. Може да е и ситуация, в която искат да кажат нещо, което ги притеснява, но те 

остават мълчаливи. Помолете ги да намерят партньор и да отидат на „безопасно“ и 

удобно място за тях. След това им дайте време да споделят опита си с партньорите си. 

След това те трябва да представят тази ситуация със своите партньори, но този път 

трябва да дадат убедителен отговор.  

Юмрукът 

Това упражнение има за цел да помогне на хората да намерят границата между 

увереността и агресия. 

Предложеният начин за провеждане на упражнението е следният: разделяте групата 

на двойки. Дайте на половината от учащите един набор от инструкции (лице А). След 

това, дайте на техните двойки различен набор от инструкции (човек Б).   
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 Инструкциите на лице А са: Лице Б ще свие ръката си в юмрук. Трябва да 

отворите този юмрук. 

 Инструкциите на лице Б са: свийте раката си в юмрук. Лице А ще се опита да ви 

накара да отворите юмрука си. НЕ трябва да отваряте юмрука си, докато той/тя 

не ви попита учтиво и уверено. 

Кажете на обучаемите да направят упражнението и да наблюдавайте какво се случва, 

за да можете след това да направите разбора на упражнението правилно. В дискусията 

обсъдете използваните комуникационни стратегии и ги свържете със значението на 

увереността. Някои въпроси, които можете да зададете са: какъв тип комуникация сте 

използвали? Ефективна ли беше? Какви други възможности имате? Защо избрахте 

този като първи? Можете да позволите на някои обучаеми да поемат ролята на човек Б, 

да говорят, за да забележат възможните различия.   

Източник: Work Smart. (28 de september de 2018). 

Факти и чувства 

Това упражнение свързва активното слушане с раздел 2, за вербална и невербална 

комуникация. 

Предложеният начин за провеждане на упражнението е следният: разделете 

обучаемите в групи от по трима и задайте роля на всеки от тях. Ролите са: 1) оратор 2) 

слушател на факти и 3) слушател на чувства. Помолете ораторите да помислят за тема, 

интересна за тях, тъй като ще трябва да говорят за нея около три минути. 

Обсъжданията ще бъдат поверителни вътре в групите. Докато ораторът говори без 

прекъсване, слушателите ще се опитат да приложат на практика активното слушане. 

Слушателите на факти и чувства ще обърнат особено внимание на фактите и 

чувствата, изразени в речта, съответно. Ролите могат да се разменят и упражнението 

може да се повтори няколко пъти. В разбора, обучителите могат да попитат 

участниците как са се чувствали във всяка ролите? Как ви се стори? Лесно ли беше да 

слушате фактите? А за чувствата? 

Слушаш ли? 

Основната цел на това упражнение е да накара обучаемите да практикуват техниката 

на активно слушане, като обръщат внимание на езика на тялото. 

Предложеният начин за провеждане на упражнението е следният: разделяне на 

групата на две под групи (A и B). Помолете А да излезат от стаята, където обучителят 

ще обясни, че ще бъде имат партньорство с член на другия отбор. Тяхната работа е да н 

говорят изобщо и да покажат на другия човек, че не слушат. След известно време 

треньорът ще плясне силно и след този момент те ще променят поведението си и ще 

започнат да слушат активно. След това кажете на В да мисли за най-удивителния ден 

или опит от живота си. Обяснете, че те ще трябва да разкажат на членовете на другия 
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екип всички подробности за това преживяване, но те няма да говорят, просто ще 

слушат. Помолете А да се върнат в стаята и да си намерят партньор член на другия 

отбор. Когато дейността приключи, задавайте въпроси като: как се чувстват 

обучаемите, когато осъзнаят, че другият ги игнорира? Как се чувстват слушателите? 

Как показаха, че не слушате? Какво се случи, когато започнахте с активното слушане? 

 

 

 

 

4. СХЕМА НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС 

 

Препръчителн
о времетраене 

Учебни дейности Материали Ресурси 

40 минути  Добре дошли 
 Разбивачи 
 Първични тестове 

Копие на първичните 
тестове за всеки 
обучаем. 

 

10 минути  Оригами Лист хартия A4 за 
всеки обучаем, 
химикал/молив. 

-Секция 1 
-Анекс 2 
(слайдове от 3 
до 7) 

15 минути  Верига от думи Няма. Тази дейност 
обаче трябва да се 
извършва в широко 
пространство. 

-Секция 1 
-Анекс 2 
(слайдове от 3 
до 7) 

60 минути  Форум театър Няма -Анекс 2 
- Книга, 
посочена в 
„Допълнителна 
информация“ 

25 минути  Комуникация гърбом 
 

В зависимост от броя 
на учащите се, 
половината от тях ще 
се нуждаят от празни 
листове хартия, а 
другата половина - с 
една и съща фигура. 
Химикалки и 
повърхност, където 
обучаемите ще могат 
да пишат. 

-Секция 1 
-Анекс 2 
(слайдове 8 и 
9) 
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Препръчителн
о времетраене 

Учебни дейности Материали Ресурси 

15 минути  Замразен 
 

Няма -Секция 2 
-Анекс 2 
(Слайдове от 7 
до 11) 

30 минути  Да бъдем уверени 
 

Няма -Секция 3 
-Анекс 2 
(Слайдове от 
11 до 13) 

15 минути  Юмрукът 
 

Лист хартия с 
разпечатани 
инструкции, в 
зависимост от броя на 
обучаемите. 

-Секция 3 
-Анекс 2 
(Слайдове от 
11 до 13) 

20 минути  Факти и чувства  Няма -Sections 3 and 
4 
-Annex 2 (Slides 
14 to 16) 

20 минути  Слушате ли? Няма  -Section 4 
-Annex 2 (Slides 
14 to 16) 
 

Оценка (за проверка на повишаването на знанията): 

Обучителите могат да помолят обучаемите да попълнят теста, представен в 

приложение 1, на който беше отговорено преди семинара. Сравняването на двата 

теста е полезен и ясен начин за оценка на повишаването на знанията и 

комуникационните умения на учащите. 
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Препръчителн
о времетраене 

Учебни дейности Материали Ресурси 

Обратна връзка от обучаемите: 

Обучителите могат да нарисуват дърво на флипчарт и да помолят учащите да 

залепят листчета с постове - в различни цветове: 

1. Аспектите на обучението, които харесват най-много 

2. Нещата, които трябва да бъдат елиминирани 

3. Какво трябва да се подобри и как 

4. Какво вземат от семинара/какво са научили 

Дайте им време да мислят, да пишат и да публикуват документите на дървото. 

Отрицателните аспекти могат да представляват листата, които падат от дървото; 

положителните неща ще бъдат корените на дървото; придобитите знания са 

представени върху листата и предложенията за подобрение в стъблото. След това 

обсъдете накратко всички точки, за да ги разберете напълно и им дайте 

възможност да предоставят директна обратна връзка. 

 

 

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЕТИВА И ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗВИТИЕ 

 
Източници. 

 Barthes, R. (1985). The Responsibility of Forms. New York Hill and Wang. 

 Harper, A. & Harper, B. (1996). Team barriers: Action for overcoming the blocks to 

empowerment involvement and high performance. New York: MW Corporation. 

 Mehrabian, A. (2007). Nonverbal Communication. New Brunswick. 

 Owen H. (2011). Skilled Interpersonal Interaction: Research, Theory, and Practice. 
London: Routledge, 182. 

 A Primer on Communication Studies. Creative commons. Available at: 
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04-
nonverbal-communication.html 

 
Използвани Web страници. 
 

 The Ohio State University. (1 de october de 2018). Virtual Lab School: Back-to-Back 
Communication Activity. Obtenido de The Ohio State University: 

https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04-nonverbal-communication.html
https://2012books.lardbucket.org/books/a-primer-on-communication-studies/s04-nonverbal-communication.html
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https://static.virtuallabschool.org/atmt/communication/TC.Comm_1.Intro_E2.BackTo
BackActivity.pdf  

 Work Smart. (28 de september de 2018). Assertiveness Games and Activities. Obtenido 
de Work Smart: http://blog.trainerswarehouse.com/assertiveness-games-activities/  

 
Други четива.  
 
Midha, G. (2010). Theatre of the Oppressed A Manual for Educators. University of 

Massachusetts Amherst. 
 
Видеоматериали.  
 

 10 Ways to have a better conversation. TED Talk. 
https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4&feature=youtu.be 
 

 Your body language shapes who you are. TED Talk. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc 

 Neighbours. A short film. 
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY 

6. АНЕКСИ 

 
 Модул 4- Анекс 1- Първични тестове/Анализ на потребвностите на обучаемите 

 Модул 4- Анекс 2- Презентация на обучителната програма 

https://static.virtuallabschool.org/atmt/communication/TC.Comm_1.Intro_E2.BackToBackActivity.pdf
https://static.virtuallabschool.org/atmt/communication/TC.Comm_1.Intro_E2.BackToBackActivity.pdf
http://blog.trainerswarehouse.com/assertiveness-games-activities/
https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc
https://www.youtube.com/watch?v=e_aSowDUUaY
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МОДУЛ 4 – АНЕКС 1. ПЪРВИЧЕН ТЕСТ/АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ 

Упражнение 1. Това е просто упражнение, за да проверите първоначалните си 
познания относно комуникационните ви умения. Моля, отговорете за всяко твърдение 
честно и мислете за поведението си. Тази информация е поверителна и няма да бъде 
споделяна с никого или използвана за други цели, а не за този семинар. 

 

 Никога Рядко Понякога Често Много 
често 

Преди да започна да общувам, 
мисля за това, което другият 
трябва да знае, за да разбере 
моето послание правилно. 

     

Когато общувам, адаптирам 
посланието си към контекста и 
мисля за най-добрия начин да го 
предам (лично, електронна поща, 
телефон и т.н.). 

     

Задавам ясни въпроси, когато не 
разбирам другия човек. 

     

Когато общувам, обръщам 
внимание на езика на тялото 
(както на моя, така и на другия).  

     

Моите приятели, членовете на 
семейството и други хора около 
мен обикновено разбират 
смисъла на моите послания. 

     

Имам увереност да попитам 
какво точно е мое. 

     

Мога да обясня негативни 
чувства и мнения за други хора и 
тяхното поведение, без да 
използвам обиден език. 

     

Опитвам се да чувам не само 
откъслечни думи от други хора, 
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но пълното послани с което се 
опитва да общува. 

Когато слушам, аз съм напълно 
фокусиран върху това, което 
казва другият човек. 

     

Давам на другия да разбере, че го 
слушам. 

     

 

Упражнение 2. Моля, посочете дали сте запознати с тези понятия, като зачеркнете  
„ДА“, „НЕ“ или „СЛАБО“ и ако е така, напишете как бихте ги определили за себе си.  

 

1. Комуникационни умения.     
 
___________________________________________________________________________________________ 

2. Невербална комуникация. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

3. Увереност. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

4. Активно слушане. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

5. Съпричастност. 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

 

     YES                NO                  A BIT    ©

     YES                NO                  A BIT    

     YES                NO                  A BIT    

     YES                NO                  A BIT    

     YES                NO                  A BIT    





Модул 4. “ДА СИ ПОМОГНЕМ ЕДИН 
НА ДРУГ: ЕФЕКТИВНА 

КОМУНИКАЦИЯ В МАЛКАТА 
ОБЩНОСТ” 

Разработено от FyG Consultores 

Секция 1: Разбиране за това как работи комуникацията 
Секция 2: Вербална и невербална комуникация 
Секция 3: Какъв е моят стил на комуникация? 
Секция 4: Активно слушане 



Резултати от обучението  
• Да се запознаят с основите за правилна и ефективна комуникация. 

• Разберат как да използват вербална и невербална комуникация, за 
да предадат правилното послание. 

• Разпознаят всеки стил на общуване в ежедневните си ситуации. 

• Да приложат на практика от умения за общуване. 

• Да разбират важността от слушането и повишават способността си 
да го прилагат на практика. 

 



Секция 1: Разбиране за това как работи 
комуникацията 

Комуникацията може просто да бъде описана 
като акт на прехвърляне на информация ... НО 
това е сложен процес! 
 
 



Елементи на комуникационния процес  

• Предаващ      Споделя информацията  

• Приемащ       Получава информацията 

• Съобщение       Съдържание на предаваното  

• Канал       Среда през която минава съобщението  

• Кодиране и дешифриране        Мисловни процеси 

• Шум        Елементи в контекста, които пречат на  
правилното прехвърляне на информация 



Пречки за ефективна комуникация 
1. Пречки на заобикалящата среда  
2. Физическите бариери 

3. Езикови пречки  
4. Културни различия  
5. Традиционни бариери  

6. Психологически пречки 



Какъв е контекстът на моето послание? 

Relational context - Social context - Cultural context 

 
 

Effectively and appropriately adapting the message, channel and other 
elements to the context is one of the most important skills of an effective 

communicator.  
 
 



Секция 2: Вербална и невербална 
комуникация  

  Вербални Невербални 
     Гласови Казани думи Интонация, сила и скорост на говорене, 

ритъм 
Негласови Писане 

Език на знаците 

Език на тялото (жестове, изражение на 
лицето, контакт с очите, разстояние, 

докосване) 

Вербалната комуникация включва предаване на съобщение 
чрез думи, без значение написани или казани.  
Невербалната комуникация генерира смисъл в неизказано 
или неписано отношение и включва език на тялото, жестове, 
мимика, ритъм или интонация. 



Разлика между 
вербалната и 
невербалната 
комуникация 

• Невербалната комуникация има свойството да предава емоции и 
междуличностна информация повече от вербална. 

• Невербалната комуникация често е по-скоро неволна или подсъзнателна. 
• Вербалната комуникация се управлява от граматика, докато невербалната 

комуникация е по-неясна. 
• Вербалната комуникация представлява само малък процент от това, което 

казваме, докато невербалната комуникация предава по-голямата част от 
нашето послание.  



Съвети за ефективна невербална 
комуникация 

• Обърнете внимание на тона и силата на 
говорене. 

• Внимавайте с изражението на лицето 
си. 

• Опитайте се да направите и поддържате 
контакт с очите, за да покажете, че 
участвате в разговора. 

• Огледайте другия човек, 
перифразирайте, задавайте въпроси и 
давайте обратна връзка. 

• Определете дистанцията си спрямо 
другото лице. 

 



Секция 3: Какъв е моят стил на 
комуникация? 

• Агресивен. В този стил на комуникация индивидите се изразяват по начин, 
който нарушава правата на другите. Те обикновено показват ниска 
толерантност, прекъсват и не са добри слушатели. 

• Пасивен: Пасивните комуникатори избягват да изразяват своите мнения, нужди 
и чувства.  

• Пасивно агресивен: Пасивните агресивни комуникатори изглеждат пасивни на 
повърхността, но всъщност използват различни механизми като премълчаване 
или сарказъм, за да прикрият своите истински чувства и мнения.  

• Уверен: Уверените хора съобщават своите чувства, мнения и нужди по пряк, 
честен и подходящ начин, зачитайки себе си и правата на другите.  

 

 

Комуникационният стил представлява различните модели, които 
хората използват, за да комуникират.  



Увереност: Основно умение за общуване 

• Лично и междуличностно умение, тясно свързано с начина, по който 

общуваме с други хора. 

• Базиран на баланс между пасивност и агресия. Изисква силно чувство за себе 

си и вашите ценности; да бъдете честни за вашите потребности, нужди и 

емоции, като същевременно все още обмисляте правата, нуждите и 

желанията на другите. 
 



Техники за подобряване на вашата 
увереност в комуникацията  

• Използване  на АЗ при изразяване. Например, да казвате 

„виждам нещата по различен начин“ вместо „вие грешите“. 

• Изслушване на другия. 

• Да бъдеш съпричастен или да разбираш чувствата на другия.  

• Бъдете уверени в изразяването на вашите нужди и чувства. 

• Използвайте правилния език на тялото.  

• Научете се да казвате „не“. 
 



Секция 4: Активно слушане  
Слушането може да се разбира като процес на тълкуване, чрез който 

всеки човек получава информация и я тълкува, за да отговори.  

Това е едно от най-важните 
комуникационни умения, защото… 

• То ни помага да поддържаме нашите 

междуличностни отношения 

• То е мощен инструмент за свързване с 

хора 

• Има положително въздействие върху 

самите нас 



Основни цели на слушането  

 

 

 

Цели на 
слушането 

      да се съсредоточим върху съобщения, изпратени от други хора или 
шумове, които идват от заобикалящата ни среда 

      да подобрим разбирането си за комуникацията на другите хора 

      критично оценяване на посланията на другите хора 

      да наблюдавате невербалните сигнали  

      да покажем, че сме заинтересовани или обръщаме внимание 

      да съчувстваме на другите и да покажем, че ни е грижа за тях 

      да водим диалог, преговори и успешно участие в други обмени, 
които изискват разбиране 

 



АКТИВНО слушане  

Как да практикувате активно слушане:  

Активното слушане е активен и съзнателен процес, чрез който слушаме с 

всичките си сетива и отдаваме цялото си внимание на другия човек.  

• Напълно се концентрирайте 

върху това, което той/тя 

говори 

• Позволете на говорещия да 

се изрази докрай 

• Оставете говорещия да контролира разговора 

• Приемете мнението на говорещия като вярно, дори ако не сте съгласни 
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1.Описание на Модула 
 
1.1 За какво става въпрос 
  

Тази тема се фокусира върху способността на възрастните да участват 
пълноценно в епохата на цифровизацията, т.е. използването на нови технологии за 
комуникация или търсене на информация. Дигиталната грамотност е важна, защото 
технологията около нас се променя по-бързо от обществото. Грамотността предполага 
осъзнаване и разбиране на знанията, докато технологията помага за повишаване на 
грамотността. Тя доказва как един индивид живее, учи, работи и функционира в 
дигиталното общество. Дигиталната грамотност включва: изследване, оценка, 
създаване и предаване на информация. Нещо повече - това е компонент на дигиталното 
гражданство, където някой, който е отговорен за използването на технологията, 
взаимодейства с околния свят. Цифровата грамотност може да засяга както онлайн, 
така и офлайн дейности. 

Дигиталната грамотност е призната отдавна от Европейската комисия като една от 
компетенциите, която европейските граждани трябва да овладеят, тъй като тя отваря 
множество пътища за активно участие в обществото, възможности за обучение, 
разширяване на знанията и комуникацията. Освен това, тези, които могат да 
демонстрират значими дигитални умения, могат да се приспособят към реалностите на 
ежедневието, което е изключително важно в днешно време поради вездесъщото 
присъствие на технологиите около нас. Макар да може да се твърди, че дигиталната 
грамотност не е абсолютно необходима, тя дава възможност и насърчава всички хора 
да живеят така, както искат, без да се налага да жертват някоя част от живота си, само 
защото им липсват тези основни умения. Една от горещите теми през последните 
няколко години е концепцията за електронно правителство, която позволява на хората 
да се възползват от правителствена информация и услуги, но само тези, които са 
грамотни, могат да я използват безпроблемно. 



                                                                                             
 

 
4 

 

Pa
ge

4 

В светлината на гореспоменатото, дигиталната грамотност трябва да се разглежда като 
едно от основните умения, които човек трябва да притежава, за да може да живее в 
дигиталния пейзаж, който имаме сега. Нещо повече - тези умения трябва постоянно да 
се преразглеждат и подобряват, тъй като е много лесно да бъдат изпреварени  от бързо 
развиващите се технологии. 

Този модул ще се фокусира върху подготовката на хората по основни въпроси за 
дигиталната грамотност. В никакъв случай той не трябва да се разглежда като  
завършено обучение. Вместо това, тъй като той демонстрира някои общи и основни 
аспекти, модулът трябва да се разбира като отправна точка за по-нататъшно личностно 
развитие. 

 

1.2 Анализ на нуждите на учащите се / първоначални тестове 
 

Тъй като цифровата грамотност е твърде обширна тема, съставена от много подтеми, 
трудно е да се открият нуждите на обучаемите на доста подробно ниво. Поради това би 
било препоръчително да се опитате да се съсредоточите върху няколко основни 
области на дигиталната грамотност, да идентифицирате потенциалните пропуски в 
знанията и уменията чрез първоначалния тест и по-късно да ги адресирате по време на 
обучението. Пробен първоначален тест е създаден като неразделна част от този модул и 
подлежи на допълнителни корекции от  преподавателя. Ще се изискват около 10  
минути за попълването му  чрез обучение на присъстващите. 

1.3 Резултати от обучението 
 

В края на този модул обучаваните лица трябва да могат: 

1. Да знаят как да търсят информация в интернет. 

• Да разграничават интернет браузъри. 

• Да познават предимствата и недостатъците на някои търсачки като Google, 
Bing, Yahoo, DuckDuckGo. 

• Да знаят как да извличат информация като по-дигитално напреднали. 

• Да знаят как да записват и изтеглят файлове от интернет. 

2. Да знаят как да създават съдържание. 

• Да знаят за какво е Microsoft Word. 
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• Да знаят какви са клавишните комбинации. 

• Да знаят как да пишат правилно. 

• Да съставят собствена автобиография. 

• Да знаят за какво е Microsoft Excel. 

• Да знаят в кои професии се използва Excel. 

• Да знаят за какво е Microsoft PowerPoint. 

• Да знаят как да се презентира добре. 

•Да знаят кои програми извън PowerPoint позволяват подготовката на 
презентацията 

3. Да знаят как да общуват в интернет. 

4.Да знят как да се погрижат за сигурността на компютъра. 

5. Да знаят как да се справят с прости ИТ проблеми. 

2. Теоретична основа 
 
2.1. Обработка на информация 
 

Обработката на информация е едно от ключовите умения по отношение на цифровата 
грамотност. Тя може да бъде толкова проста, колкото да търсите в интернет конкретна 
информация или малко по-сложна като съхраняване на конкретно съдържание за по-
нататъшна употреба. За целите на тази част от модула, информацията се счита за 
налична и достъпна онлайн. 

Преобладаващата част от информацията днес се съхранява, обработва и прехвърля 
онлайн чрез използването на уебсайтовете, които са едни от най-важните интернет 
канали. Всички уебсайтове са разпръснати по целия свят и са поставени на специално 
проектирани компютри, наречени сървъри.  

Когато посетителят се опитва да отвори уеб сайт, това се осъществява чрез софтуер, 
наречен уеб браузър. Браузърът знае с кой сървър трябва да се свърже и е отговорен за 
поддържането на всички видове взаимодействия между посетителя и сървъра на 
уебсайта. 

Има много различни уеб браузъри, достъпни за използване. Двете най-популярни 
операционни системи се опитват да насърчат потребителите си да използват 
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собствените си уеб браузъри. За Windows и Microsoft това е Edge уеб браузър, докато за 
Apple и Mac OS това е Safari. Според статистиката обаче, водещото място на пазара на 
уеб браузъри несъмнено принадлежи на уеб браузъра Chrome, създаден от Google - 
гигантът в света на интернет. Други най-често използвани браузъри са Firefox, Internet 
Explorer и Opera. Независимо от използвания уеб браузър, опитът на посетителите е 
повече или по-малко сходен. 

За да се обработи информацията по ефективен начин, уеб браузърът трябва да бъде 
отправна точка. За по-голямата част от хората пътуването в интернет започва с Google, 
което е много забележителен пример за търсачка. Търсачките са много сложни 
механизми, които „посещават” интернет и откриват всички видове уебсайтове. Те също 
така индексират наличното съдържание, за да определят възможно най-точно какъв вид 
информация е налице на даден уебсайт. Този процес често се нарича „пълзене“. Цялата 
информация, която търсачките могат да намерят, се обработва и организира по-късно, 
така че посетителят трябва само да въведе темата /предмета, който представлява 
интерес, за да бъде представена с хиляди и хиляди различни уебсайтове, които могат да 
бъдат посетени. Например, ако някой се интересува от структурата на Европейската 
комисия, достатъчно е да въведете в търсачката следната фраза: „структура на 
Европейската комисия“ или „ Европейска комисия структура“. Понастоящем тази фраза 
за търсене, веднъж поставена в търсачката на Google, връща около 150 милиона 
различни резултати. Това само подчертава огромния размер на интернет. Докато 
търсещата машина на Google е де-факто стандарт, има и други, които имат този дял.  

Според настоящите статистически данни, докато Google взема ясна преднина, второто 
място принадлежи на Bing, а третото място принадлежи на Yahoo. Независимо от 
използваната търсачка, тяхната функция е подобна. Те индексират всички страници и 
дават възможност на хората да намерят това, което търсят в интернет. 

Както вече беше посочено, търсачката е един от най-добрите начини да започнете, ако 
желаният уебсайт все още не е известен на посетителя. Има един и много важен факт, 
който не може да се подчертае достатъчно. По принцип, какъвто и вид информация да 
се изисква, тя е достъпна някъде онлайн под формата на уебсайт. Следващата таблица 
съдържа само няколко примера за това колко мощни са търсачките. 

Информация, която търсите Примерна фраза за търсачка 

Интересувате се от цените на 
обществения транспорт в Брюксел 

Цени на обществения транспорт в 
Брюксел 

Искате да знаете кои са официалните 
празници в Италия Официални празници в Италия  
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Информация, която търсите Примерна фраза за търсачка 

Чудите се какво е разстоянието от 
Земята до Луната Разстоянието между Земята и Луната 

Не сте сигурни за работното време на 
известния аквариум във Валенсия 

Работно време на акравриума във 
Валенсия 

Вие планирате да направите 
вегетариански бургер, но нямате 
представа за съставките 

Рецепта за вегетариански бургер 

 

Може да се отбележи, че фразите на търсачките обикновено не се оформят така, сякаш 
са зададени на говорим език. Вместо това, те са съставени предимно от съществителни, 
и след това зависи от търсачката, да разбере най-свързаните уебсайтове и да ги 
представи в списък. Интернет е пълен с информация и от вас зависи да потърсите 
всичко, което ви интересува. 

Има и друг аспект, който си струва да се подчертае тук. Всички горепосочени примери 
описват търсачките за общо ползване. Има, обаче, различни търсачки, които се 
фокусират върху един специфичен вид информация и в повечето случаи те са просто 
вградени като част от даден уебсайт. Добър пример, който следва представената по-
рано таблица, може да бъде www.allrecipes.com, това е уебсайт, събиращ много 
рецепти, които лесно могат да бъдат намерени. Предметните  търсачки са достъпни за 
почти всяка тема. Например, ако се интересувате от фотография, има изобилие от 
чудесни снимки, предоставени от хора на сайтове като pixabay.com или unsplash.com. 

Досега показахме как може да се намери информацията. Понякога може да се 
интересувате от запазването на конкретна такава за по-нататъшна употреба. За щастие, 
това може да се направи по много прост начин. 

Първият вариант е да използвате функцията, която е достъпна във всеки уеб браузър. 
Тази функция е толкова проста : "Запазване на страница като" и е достъпна в менюто на 
уеб браузъра. Това, което прави, е, че получава съдържанието на уебсайта, който 
виждате на екрана  и ви позволява да го запазите на вашето устройство за по-нататъшна 
употреба. Предупреждение : Не очаквайте запазените уебсайтове да бъдат напълно 
функционални. Поради начина, по който са изградени уебсайтовете, ще получите 
записаното съдържание, но оформлението най-вероятно ще бъде унищожено. Нещо 
повече, запазването  на уебсайта няма да ви осигури същия опит като онлайн 
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еквивалента, връзките/линковете  няма да работят, повечето снимки ще липсват, така че 
това не трябва да ви учудва. 

Друг вариант е да запазите уебсайта в добре известеният PDF файл формат, който може 
да работи малко по-добре. За да направите това, трябва или да потърсите опцията 
„Запиши като PDF“, или да действате така, сякаш трябва да отпечатате съдържанието 
на  уебсайта, но вместо принтер изберете опцията за PDF принтер. 

Ако търсите начин да запазите определени части от сайта за по-нататъшна употреба, 
трябва да кликнете с десния бутон върху връзката (или елемента) и да потърсите 
съответните опции, представени в контекстното меню. Те варират от уеб браузър до 
уеб браузър, но обикновено са подобни на „Запазване на връзка като“ или „Запазване 
на изображението като“. Избирайки тази опция, вашият уеб браузър ще ви позволи да 
съхранявате ресурса на локалния си компютър. 

Това ни води до друг много важен въпрос. Трябва да избягвате да съхранявате всички 
файлове само на едно място, било то на работния плот или на папката за изтегляне. 
След известно време вече няма да можете да различите кой файл е този, който търсите. 
Затова винаги е добре да организирате файловете си в определени папки, вместо да ги 
съхранявате на едно място. Дори толкова проста структура, колкото представената по-
долу, ще ви позволи бързо да намерите желаните елементи. 

 

 

Файлове 

Документи 

Книги 

Фактури 

Хоби Готварски 
рецепти 

Музика 

Снимки 

Животни 

Семейство 

Пейзажи 
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Последният въпрос, който трябва да бъде подчертан в този модул, е, че винаги трябва 
да знаете, че не цялата информация, намерена онлайн, е надеждна и вярна. Като 
правило, не вярвайте сляпо във всичко, което виждате онлайн. За съжаление, има 
огромно количество фалшиви новини около много сайтове и интернет се използва като 
инструмент за манипулиране и лъжа. Само здравият ви разум може да ви спаси от това, 
да се доверите на всички източници само защото сте ги намерили някъде в интернет. 

 
2.1 Създаване на съдържание 
 

Понастоящем възможността за използване на основни компютърни програми е от 
съществено значение, особено когато се прилага за офис работа. Такива програми 
включват MS Office инструменти, по-специално Word и Excel. Струва си да знаем 
какви са техните ползи и за какво можем да ги използваме. 

Първата дискутирана програма е Microsoft Word. 

Използва се за създаване и редактиране на текстови документи. Благодарение на този 
инструмент ние можем да подготвим, наред с другото, документите за кандидатстване 
за работа като CV или мотивационно писмо. Ако искате да направите професионално 
изглеждащ  документ, трябва да се погрижите за неговия външен вид. Струва си да 
започнем с редактирането на текста. Целта на тази процедура е да форматира текста, 
като подреди позицията на редовете. По този начин може да увеличи  читаемостта и 
естетиката на документа. Следващата стъпка в грижата за добрия външен вид на нашия 
текст е прехвърлянето на съюзи ("а", "an") към новата линия. Това се прави с помощта 
на "твърдо пространство". На практика трябва да използвате комбинация от три 
клавиша Ctrl + Shift + Space, натиснат едновременно.  

Разбира се, основата за писане на документи или редактирането им е да се спазват 
правилата за пунктуация и правопис. Честите грешки, които не трябва да се правят, 
включват използване на интервал между дума и препинателен знак. Следващата стъпка 
в грижата за добрия облик на нашия текст е пренасянето на определителните членни 
форми ("а", "an") на нов ред. Това се прави с помощта на така нареченото "твърдо 
пространство". На практика трябва да използвате комбинация от три клавиша Ctrl + 
Shift + Space, натиснати едновременно. Разбира се, основата за писане на документи 
или редактирането им е да се спазват правилата за пунктуация и правопис. Честите 
грешки, които не трябва да се правят, включват използване на интервал между дума и 
препинателен знак. 

Изречението трябва да изглежда така: Как си Артур? 

Изречението не трябва да изглежда така: Как си Артур ? 
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Това е често срещана грешка, която може да се намери в документи, създадени от 
начинаещи служители и тя трябва да се избягва, ако искаме да създаваме 
професионални текстове. Друга често срещана грешка е да се използват интервали за 
преместване на текст или да се вмъкнат повече символи, отколкото е необходимо. 
Когато създавате текст, трябва да използвате клавишни комбинации. Благодарение на 
тях работата ще бъде много по-бърза. По-долу е дадена таблица, където можете да 
намерите най-популярните. 

Таблица. Клавишни комбинации и тяхното значение: 

Натисни Направи 
CTRL + C Копиране 
CTRL + V Поставяне 
CTRL + A Селектирай/маркирай всичко 
CTRL + B  Удебеляване  
CTRL + I   Курсив, наклонен текст  
CTRL + U  Подчертаване 
CTRL + Z Назад/предишно действие 

Източник: https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-
95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2 

Microsoft Word предлага редица функции, които трябва да знаете, за да направите 
работата в него възможно най-ефективна. Можем да вмъкнем изображения, снимки или 
таблици и да ги форматираме. Можете също да редактирате самия текст, като 
промените неговия шрифт, цвят и размер. 

Друга програма, която си струва да се отбележи, е Microsoft Excel. 

Excel е инструмент за създаване на електронни таблици, изготвяне на таблици, отчети и 
извършване на изчисления. Тази програма има толкова много функции, че различните 
професии го използват по различен начин. Excel е основен инструмент за 
счетоводители, финансови анализатори и голяма част от офис работниците. Той е 
безценен при създаването на доклади, обобщения или графики. Уверете се обаче, че 
имате най-новата версия на тази програма.  

Това ще ви помогне да избегнете евентуални проблеми. Excel ви дава достъп до много 
различни функции. Благодарение на тях изчисленията ще бъдат много бързи. 

Голяма възможност, която Excel позволява, е да работи в група на един шаблон. 
Благодарение на това вие и вашите приятели / колеги, можете да правите промени в 
реално време, без да изпращате документи един на друг. 

Процесът на пълно разбиране на тази програма изисква много време от потребителя. 
Това е така, защото Excel е програма с много възможности. Поради това често се 
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случва в автобиографията си кандидатите за работа да посочват, че познават EXCEL. За 
съжаление, поради широкото използване на тази програма, може да откриете, че дори 
не сте чували за функциите, които вашият работодател изисква. Добра практика е да се 
регистрирате за специализиран учебен курс за тази програма, който ще бъде подготвен 
за конкретна професия. Можете също така да се обучите да я използвате благодарение 
на онлайн курсове или книги. 

Програмата за създаване на презентации е PowerPoint. 

PowerPoint все още е най-разпространената програма за създаване на мултимедийни 
презентации. Тя дължи своята популярност на това, че не е сложна и се опира на 
интуицията. Разбира се, за да се представят добре в обществото не е достатъчно само 
добре подготвено слайд шоу, но и високо ниво на меки умения. Въпреки това добре 
подготвената презентация е витрина на оратора. Тази програма е идеална за хора, които 
започват своето приключение с публични изказвания. Първо, защото, както вече 
споменахме, тя е лесна за използване и второ, заради огромната ѝ популярност, 
благодарение на която няма да се налага да се притесняваме дали ще имаме 
възможност да отворим подготвена работа. Презентацията трябва да започне със слайд 
със заглавието. В него трябва да се включи информация за предмета на речта и автора. 
След това трябва да включите съдържание. То ще покаже как ще протече 
презентацията. В отделните слайдове си струва да се включи само най-важната 
информация, свръх съдържанието е нежелателно. Това затруднява запомнянето на 
информацията и „затрупва“ обучаемите с количество информация.  

Струва си да отбележим най-важните данни тук или да ги представим с помощта на 
графики или таблици. Това трябва да привлече вниманието на слушателите. Изборът на 
шаблон също трябва да се обмисли. Цветовете и схемата трябва да бъдат адаптирани 
към предмета на представянето и неговия характер. Често срещана грешка, направена 
от новите потребители на този инструмент, е използването на твърде много различни 
некохерентни възможности за визуално редактиране на слайда. Използването на 
различни преходи между слайдове или екстравагантни шрифтове са само някои от 
примерите. Вместо оригиналност, по-скоро се появява явлението кич. Струва си да се 
възползвате от възможностите, предлагани от PowerPoint, например снимки или 
фрагмент от филм. Както и при другите обсъждани програми, трябва внимателно да 
проверите правописа и пунктуацията.  

В PowerPoint има и функцията: умело планиране на времето, така че в определеното 
време,  ще бъде възможно да се представи избраната темата. 

Разбира се, PowerPoint не е единствената програма за създаване на мултимедийни 
презентации. Други популярни инструменти са например Prezi или Emaze. Струва си да 
ги изпробвате и да използвате най-доброто за вас. 
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Можете също така да използвате пакета на Microsoft Office за вкъщи след закупуване 
на правилния лиценз. 

Запомнете! Цитирайки нечия работа или такава, отнасяща се до определен автор, 
трябва да включите източника в библиографията. В противен случай това е кражба на 
интелектуална собственост. Трябва да се запознаете с правилата, как да цитирате и 
препращате. В интернет трябва да намерите описание. 

2.2. Общуване и комуникация  
 

XXI - ви век ни предлага невероятни комуникационни възможности. Ние сме в 
състояние да общуваме с почти целия свят. Днес разстоянието вече не е проблем. 
Комуникацията е възможна благодарение на различни приложения и програми. Към 
най-популярните принадлежат: 

• Skype, 

• Messenger, 

• WhatsApp, 

• Telegram. 

Благодарение на тях можете лесно да разговаряте с приятелите и семейството си без 
грижи за разстоянието между вас. Програмата Skype позволява не само разговор, но и  
видео разговор, благодарение на който е спечелила толкова много. Освен това можете 
да споделите работния си плот. Това е чудесно решение, което ви позволява да 
превеждате и обяснявате как да направите нещо на вашия или другия компютър, без да 
сте физически на същото място като вашия приятел. Достъпни са още опции за 
потребители, които плащат абонамент, което някои хора могат да считат за недостатък 
на тази програма. Точно сега разрешихме дори и езиковата бариера.  

Google Translator и други подобни приложения могат да ви помогнат да преведете 
всички документи и съобщения. Разбира се, тези преводачи все още не са перфектни 
инструменти. Но е невъзможно да не отбележим тяхното развитие през последните 
години. 

Комуникацията може да се осъществи и в социалните мрежи. Тук са водещите портали 
като: 

• Facebook 
• Twitter 
• Instagram 
• Snapchat 
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Всяка платформа е различна и всяка от тях предлага различни възможности. В 
интернет, освен че говорят, хората пишат блоговете си или пускат видео блогове, 
което също е форма на комуникация в мрежата. 

Интернет комуникацията също допринесе за сближаването на света. Проблемите на 
Земята започнаха да бъдат глобални и потребителите на интернет се обединяват в 
подкрепа на различни действия по света. Интернет като нецензурирана и 
независима среда дава голяма доза свобода на изразяването. Все пак можем да 
разграничим не само положителните аспекти на интернет комуникацията. 
Събеседниците в интернет не се интересуват от формата или стила на езика. Те 
създават свои собствени думи, а комуникацията често е вулгарна. Всичко това се 
превръща в език, използван извън мрежата. Този език вече е проникнал в 
разговорната реч. Можем да го срещнем по радиото, телевизията или в 
общоизвестни маркетингови кампании. 

2.3. Разрешаване на проблем 
 

Някои хора, които използват цифровите технологии, изглеждат малко безпомощни, 
когато възникне проблем. Най-вероятната причина е, че обикновено използваме за 
взаимодействие „зрели“ технологии, които поне на теория трябва да бъдат без 
грешки и тяхното използване трябва да бъде интуитивно. 

Реалността обаче е различна. Софтуерът съдържа грешки, хардуерът се срива от 
време на време. Това е основната разлика при решаването на проблеми в областта 
на дигиталната грамотност. Така наречените софтуерни проблеми са свързани както 
с приложенията, които използваме (например Microsoft Word или Pages), така и с 
операционните системи (например Windows или macOS). Хардуерните проблеми, от 
друга страна, са свързани с твърди дискове или захранващи устройства. Всички 
хардуерни компоненти могат да се счупят след известно време и всичко зависи от 
това колко интензивно е тяхното използване. За щастие, тези проблеми не са част от 
ежедневната картина на взаимодействието с различни технологии. 

 В случай, че срещнете някакъв проблем, трябва да сте наясно какво може да се 
направи и не се нуждаете от познания на експертно ниво. Само следвайки няколко 
основни принципа, трябва да се чувствате по-уверени в използването на 
съвременните технологии. Нещо повече, вие не сте сами. Всеки път, когато 
възникне сериозен проблем, трябва да имате доверието и знанието за това къде да 
потърсите подкрепата. 
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Първото правило е, че винаги трябва да поддържате целия си софтуер актуален. 
Това се отнася както за вашата операционна система, така и за приложенията. 
Преди няколко години не беше лесно или очевидно да се извърши актуализацията, 
но днес тя често е толкова проста, колкото да се натисне само един бутон. И двете 
най-популярни операционни системи (Windows и macOS) ви дават възможност да 
инсталирате всички актуализации веднага щом бъдат освободени.  

В повечето случаи те могат да се инсталират автоматично, поради което не пречат 
на ежедневната ви работа. Ако не сте сигурни как да направите това, можете лесно 
да проверите детайлите, като използвате търсачка и използвате фрази, като: 
актуализация на Windows или MacOS. Вие ще намерите много начини, които ще ви 
направляват стъпка по стъпка през това, което трябва да се направи. По същия 
начин и повечето приложения, които използвате ежедневно, имат специфични 
механизми за актуализации. Обикновено ще бъдете подканени при необходимост от 
актуализация. Не отлагайте инсталирането на актуализации и се уверете, че се 
възползвате от тях при първа възможност. Остарял софтуер може да доведе не само 
до възпрепятстване на потребителския опит, но и до потенциални рискове за 
сигурността. Струва си да се подчертае, че дори ако софтуерът, който използвате, е 
добре, може да има пробив в сигурността, която ви излага на различни рискове. За 
да приключите, силно се препоръчва да поддържате целия си софтуер актуален. 

Второто правило е притежанието на основни умения за отстраняване на 
неизправности, които в повечето случаи се основават на сходна логика. Всеки път, 
когато възникне проблем, свързан със софтуера, първата стъпка ще бъде да 
затворите приложението и да се опитате да го стартирате отново. Възможно е набор 
от действия да доведе до нестабилност на приложението, така че рестартирането 
обикновено е добра идея. Когато проблемът може да се наблюдава в операционната 
система, можете да опитате да рестартирате компютъра си и да видите дали това е 
разрешило проблема. За проблеми, свързани с хардуера, също трябва да можете да 
извършите някои основни операции. Ако например на екрана няма изображение, 
какво трябва да се направи? Първото нещо, което трябва да проверите, е да се 
уверите, че компютърът ви е включен. Дори и това да звучи малко глупаво, може да 
се е изключило по различни причини, като краткотрайно прекъсване на 
електричеството. След като се уверите, че компютърът наистина работи, проверете 
сигналния кабел. Може да се изключи например по време на чистене с 
прахосмукачката. Ако клавиатурата ви внезапно спре да работи, лесно можете да 
проверите дали е счупена, като се опитате да я свържете с друг компютър, ако имате 
такава възможност. Когато възникне някакъв проблем, е препоръчително да се 
мисли за последните няколко неща, които сте направили. Опитвали ли сте се да 
направите нещо специфично? Може би сте включили ново устройство, като 
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например USB устройство? Колкото повече информация съберете, преди да се 
появи проблемът, толкова по-добре. Тези действия могат да се използват, за да се 
провери дали проблемът е повтарящ се, т.е. вие сте в състояние да го репликирате, 
или това е само еднократна поява. 

Третото правило е, че трябва да сте в състояние да прецените дали проблемът, 
който имате, може да бъде решен от вас или това е извън вашите компетенции. Ако 
това е последното, трябва да можете да намерите някой, който да може да ви 
помогне.  

 

Например, ако вашият твърд диск не работи вече, обикновено няма много неща, 
които бихте могли да направите без експертни познания и достъп до 
усъвършенствани инструменти и сложни машини. Трябва да можете да намерите 
подходяща помощ за вашия случай. 

Четвъртото правило е да сте в състояние да стесните възможната причина за 
проблема въз основа на симптомите. Това може лесно да бъде направено с 
използването на търсачка, която вече разгледахме по-рано в този модул. Като 
пример, общото наблюдение може да бъде, че компютърът ви работи шумно и 
издава необичайни звуци. Това наблюдение / симптом може да означава наистина 
много неща. След като използвате подходяща фраза в търсачката (например шум от 
компютъра), ще намерите много информация, уебсайтове и дори филми за 
причините за това. В края на краищата може би един от вентилаторите е замърсен 
от години и всичко, което трябва да направите, е да го почистите с инструмент със 
сгъстен въздух, за да го накара да работи отново. 

Петото правило е последното, но определено не най-малко важното. Става въпрос 
за вас и вашите дигитални умения. Няма друг начин да се уверите, че трябва 
постоянно да надграждате уменията си. Технологиите се променят с толкова бързи 
темпове, че дори вашите основни умения трябва да се актуализират редовно. Като 
добър пример можете да се сетите за проблема с шума, описан по-горе. Преди 
няколко години това можеше да означава, че твърдият ви диск е за сммяна. Това е 
така, защото в миналото всички твърди дискове са съдържали механични 
компоненти, които, за да работят, продължат да се въртят с висока скорост и 
издават допълнителен шум.  

Технологията се е променила и все повече компютри вече са оборудвани с така 
наречените SSD дискове, които са не само много по-ефективни, но и не съдържат 
механични части, което ги прави идеално тихи. Ако имате един от тези дискове, 
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няма да чуете дали вашият твърд диск се разпада. Отново не е необходимо да 
притежавате познания на експертно ниво, но като имате цялостно разбиране за 
технологията, ще бъде много полезно за вас при всички възникнали задачи и 
проблеми за разрешаване. 

2.4. Безопасност 
 

Безопасността определено е много обширна тема, когато става въпрос за 
технология. Все повече заплахи очакват онези, които не са наясно с това, а което 
всъщност е доста плашещо, са различните атаки, които са по-сложни и по-чести от 
всякога. Някои от нападенията се подготвят буквално месеци, преди те да се случат.  

Нападателите днес правят усилия, които могат например да се съсредоточат върху 
изучаването на начина, по който вашите приятели говорят с вас, само за да поемат 
по-късно техните интернет акаунти и да действат от тяхно име. 

Много е трудно да се създаде списък, съдържащ определен брой точки, които след 
като бъдат приложени, ще гарантират, че ще бъдете в безопасност в използването на 
всички заобикалящи ви технологии. Това е просто невъзможно и трябва да сте 
наясно с това. Има няколко идеи, които ще ви помогнат да бъдете по-предпазливи, 
но това изисква постоянно усилие, и то никога не може да бъде означено като 
„готово“. 

Първо, уверете се, че поддържате актуални операционната си система и всички 
приложения, за да смекчите рисковете, които съдържат някои заплахи за 
сигурността. Това беше разгледано по-рано в този модул. Също така трябва да 
избягвате да инсталирате приложения, които идват от ненадеждни източници, тъй 
като те могат да съдържат злонамерен код, който може да нанесе вреда на 
компютъра ви. 

Има различни заплахи, за които трябва да сте наясно, но огромното мнозинство се 
фокусира върху донасянето на някаква полза за нападателя. Първият вирус е 
създаден само за да докаже, че това е възможно, но днес в повечето случаи 
нападателят търси кражба на самоличността или парите ви. Той може да 
представлява много хубаво приложение, показващо прогнозата за времето, което 
сте инсталирали, но в действителност да  изпращате всичко, което пишете на 
клавиатурата си на нападателя. В резултат на това, ако използвате онлайн 
банкиране, вашите идентификационни данни могат да бъдат компрометирани по 
този начин, така че нападателят да може да получи достъп до профила ви. 



                                                                                             
 

 
17 

 

Pa
ge

17
 

За да предотвратите и сведете до минимум риска от заразяване, трябва да се 
уверите, че компютърът ви е защитен от призната и актуална антивирусна програма. 
Те са изградени по начин, който непрекъснато работи във фонов режим, като се 
опитва да идентифицира всички заплахи и ви пречи да стартирате подозрителни 
файлове. Антивирусният софтуер също се актуализира редовно, за да е сигурно, че 
сте защитени и срещу новооткрити заплахи. Макар че очевидно не е гаранция, че 
притежаването на антивирусен софтуер ще ви пази в безопасност, определено е 
добра мярка за сигурност, която трябва да бъде приложена. 

Има и една, доста нова тенденция, която се нарича „ransomware“. В резултат на 
заразяване с „рансъмуер“ всичките ви данни се криптират и от вас се иска да 
платите, за да получите ключа за отключване и в резултат на това, вашите данни да 
бъдат върнати. Шифроването се извършва с помощта на много силни алгоритми, 
което прави невъзможно дешифрирането на данните без ключа, ако обмисляме 
изчислителната мощ, до която имаме достъп до днес. В този случай единственото 
разумно решение би било редовното архивиране на всичките ви данни. Има 
безплатни решения, които могат да ви помогнат с тази задача, като най-популярните 
са „Aomei Backupper“ (www.aomei.com) и „Veeam Endpoint Backup“ 
(www.veeam.com). Ако компютърът ви е заразен и данните ви се шифроват, можете 
да възстановите всичките си данни, които имате в архива си. Важно е обаче 
архивирането да се поддържа в недостъпно място.  

За да бъдем по-точни, не е разумно архивирането да се съхранява на отделен твърд 
диск, който винаги е свързан с компютъра ви, тъй като „рансъмуерът“ ще шифрова 
всички данни, включително и резервните. Това, което трябва да направите 
например е да съхранявате архива си на преносим твърд диск, който след като 
архивирането е направено, може да бъде изключен и съхранен отделно. Друго 
решение е да съхранявате ценните си данни  на алтернативни места . Например, ако 
имате колекция от снимки, можете да ги прехвърлите на DVD дискове или да ги 
съхраните отделно на друг преносим твърд диск. Като цяло, препоръчително е да 
съхранявате ценните си данни в алтернативни места, до които само вие имате 
достъп. 

Друг аспект е онлайн сигурността, който винаги трябва да се има предвид. При 
никакви обстоятелства не трябва да споделяте личните си данни с никого. 
Наистина, с никого. Дори ако това е член на семейството, на когото имате доверие, 
вашите лични данни трябва да са известни само на вас. Това не значи, че някой от 
членовете на вашето семейство може да има лоши намерения, но тъй като те може 
да не са толкова сигурни и защитени, колкото вас, те могат да бъдат подмамени от 
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някой друг и следователно атакуващият може да получи и вашите лични данни от 
несъзнателни лица, с които споделяте вашите данни. 

 В случай, че имате голямо количество различни данни за вход и пароли, които да 
запомните, можете да използвате специално проектирани мениджъри на пароли, за 
да ги запазите в безопасност. В идеалния вариант не трябва да използвате една и 
съща парола за повече от едно нещо. Това е така, защото дори големите компании, 
които инвестират сериозни пари в своята инфраструктура за сигурност, понякога 
страдат от изтичане на данни. В резултат на това, ако паролата ви от една услуга е 
компрометирана и я използвате и на други места, вие сте изложени на сериозен 
риск. 

Когато говорим за цифрова грамотност в областта на сигурността, тя не винаги е 
свързана с вашия компютър. Просто се огледайте. Днес имаме автомобили без 
ключ, които не трябва да се стартират с традиционния ключ, поставен във входа за 
запалване. Дори въпреки факта, че тези модерни ключове за колата използват 
сложни механизми за криптиране, е възможно атакуващият да открадне сигнала, 
който ключът на колата ви генерира, да отвори колата и да я подкара.Това става 
като репликира сигнала (по този начин имитира, че всъщност сте в колата). Друг 
пример може да бъде просто резервация на хотел. 

При никакви обстоятелства не трябва да давате данните за кредитната си карта с 
кода за сигурност, нито да го ксерокопирате. Дори ако хотелът не възнамерява да 
открадне от вас, такива данни могат лесно да бъдат взети от някой ядосан служител, 
който напуска, с което рискувате да изгубите парите си. Освен това трябва да се 
вземат допълнителни мерки, когато използвате банкомати. Вашият ПИН код може 
да бъде видян от някой, който след това да го използва заедно с картата ви за достъп 
до вашия профил. 

След като казахме  всичко това, не е нужно да ставате жертва на параноята. Ясно е, 
че там има много заплахи за сигурността, но ако сте трезво мислещи, би трябвало да 
се справите. 

3.Упражнения и викторини 
 
1. Excel 
 
Задачата цели да покаже на обучаваните защо Excel е толкова важен и защо е 
необходимо да се научат как да го използват. 



                                                                                             
 

 
19 

 

Pa
ge

19
 

• Дайте на всеки обучаващ се лист хартия и химикалка. Помолете го да  запише 
професията, в която мисли, че се използва Excel. След това запишете всички 
професии на дъската и помислете заедно върху тяхната коректност. 

• След като  ги обсъдите, дайте на учащите се от 3 до 5 професии и ги помолете 
да оценят съвместно дали това са професии, в които се използва Excel. Изберете 
професиите, в които използвате и в които не използвате Excel. 

• Помислете заедно в коя работа би била полезна програмата Excel? Ако 
откриете професия, помислете как Excel ще подобри работата в нея. 

2. PowerPoint 
 

Упражнението има за цел да надгради уменията за представяне на участниците в курса. 

В началото разяснете  на обучаващите се защо е важно представянето. 

Вашата задача ще бъде да подготвите презентация, в която ще допуснете грешки. 
Задачата на учащите е да ги открият. 

След презентацията ще обсъдите заедно грешките и ще предложите начини за тяхното 
отстраняване. Ако обучаващите се не успеят да открият всички грешки, тогава вие ще 
им ги покажете. 

 

3. Word 
 

Задачата е да запознаете обучаваните от курса с  клавишните комбинации, които се  
използват в Word. 

Раздайте карти, с клавишните комбинации от едната страна и обяснението на 
действията им от другата. Задачата на обучаващите се ще бъде да нарисуват стрелка, 
водеща от прекия път  към правилната употреба. 

 

4. Търсене в интернет 
 

Задачата цели да покаже колко е важна способността за правилно търсене на 
информация в интернет. 
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Започнете с разделянето на учащите на 4 отбора. Всеки екип ще получи една онлайн 
търсачка: Google, Bing, Yahoo и DuckDuckGo. 

Всеки екип ще трябва да подготви кратко представяне на съответната търсачка. След 
това ще се опитате заедно да намерите разликите между тях и да изберете най-добрата. 

Следващата задача ще бъде да се представят техниките за правилното извличане на 
информация от учителя. 

 

 5. Безопасност в интернет 
 

Тази задача е да се повиши информираността на обучаваните за опасностите при 
използването на интернет и по-специално в социалните мрежи. 

Дайте малки картички на обучаваните. Всеки от тях ще обменя информация, която 
публикува в социалните мрежи: снимки, публикации, любими места, филми и т.н. След 
това ги накарайте да си представят, че поставят такава информация в рекламната 
колона на пазара на града, в който живеят. После добавете информацията, че никога 
повече няма да могат да видят тази карта, без значение какво са написали върху нея. 
Накрая обсъдете отговорността, която всеки носи, както и неговото бъдеще, предвид 
информацията, до която почти всеки има достъп. 

Източник: https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/ 

 

4.СХЕМА НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
 

Препоръчително 
време Учебна дейност Материали Ресурси 

25 минути Excel • Лист и химикалка Раздел 2.2 
Анекс 1 
Анекс 1a 

60 минути PowerPoint • Презентация 
• Прожектор 
• Компютър/лаптоп с 

подходящ софтуер 

Раздел 2.2 
Анекс 2 
Анекс 2a 

https://edukacjamedialna.edu.pl/lekcje/abc-bezpieczenstwa-w-sieci/
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Препоръчително 
време Учебна дейност Материали Ресурси 

15 минути Word • Картичка с 
клавишните 
комбинации 

• Химикалка 

Раздел 2.2 
Анекс 3 
Анекс 3a 

20 минути Търсене в интернет • Компютър/лаптоп с 
подходящ софтуер 
свързан с интернет 

Раздел 2.2 
Анекс 4 
Анекс 4a 

30 минути Безопасност в интернет • Малки картички Раздел 2.5 
Анекс 5 

Оценка (за проверка на натрупаните знанията) Използвайте Анекс 6 

Обратна връзка от обучаваните. 
По време на курса обучаваните 
трябва да могат да задават въпроси 
по всяко време. 

 

 

5. ДОПЪЛНИТЕЛНО ЧЕТЕНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗВИТИЕ 
 

Проблемите, повдигнати в този модул, са много актуални. Това обаче е само върхът 
на айсберга. Модулът е предназначен да представи най-простите ИТ въпроси, 
популярни програми и заплахи за хора, които преди това не са ползвали Интернет. 
Целта на модула е да привлече аудиторията към темата, така че участниците да 
поискат да разширят знанията си благодарение на наличните курсове или 
самостоятелно, използвайки наличните в Интернет ресурси за получаване на 
знания. 

Примери за онлайн курсове (Внимание, не всички са безплатни!): 

• https://www.goskills.com/Course/Excel - Excel, Word и много други 

•https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-
a5b3-d7c22f6990bb - безплатно ръководство за това как да използвате  Excel 

•https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c - кратко ръководство за използване 
на PowerPoint 

Безплатни програми за създаване на презентации: 

• https://www.emaze.com/ 

https://www.goskills.com/Course/Excel
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.office.com/en-us/article/excel-for-windows-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://www.youtube.com/watch?v=q1CMxb90g7c
https://www.emaze.com/
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• https://prezi.com/ 

• https://www.canva.com 

Това са само няколко примерни курса, не забравяйте, че можете да намерите много 
повече в интернет.  

Знанията, получени от този модул за безопасно търсене в интернет, вече могат да се 
използват на практика. Следвайте правилата за безопасност и интернет ще ви 
позволи да изследвате знанията, които предлага. 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Модул 5 – Анекс  1 

Модул 5- Анекс  1а - Упражнение: Използват ли Excel 

Модул 5 - Анекс  2 - Коралов риф и изменението на климата 

Модул 5 - Анекс  2а - Грешки при представянето на отделните слайдове 

Модул 5 - Анекс  3 

Модул 5 - Анекс  3а – Word клавишни комбинации 

Модул 5 - Анекс  4 

Модул 5 - Анекс  4а - Търсене в интернет 

Модул 5 - Анекс  5 

Модул 5 - Анекс  6 - Тест 

 

https://prezi.com/
https://www.canva.com/


ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

АНЕКСИ





МОДУЛ 5 

НЕКА ДА НАППРАВЛЯВАМЕ ВАШИТЕ СПОСОБНОСТИ ЗА РАЗБИРАНЕ - 
ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  



Excel 



Общ преглед: 
Какво е Excel?  
Бизнес употреба на 
Excel. 
Къде се използва 
Excel? 
Обобщение 

 



Какво е Excel?  
• Excel е инструмент за създаване на електронни 

таблици, изготвяне на таблици, отчети и 
извършване на изчисления. Тази програма има 
толкова много функции, че различните професии го 
използват по различен начин. Excel е основен 
инструмент за счетоводители, финансови 
анализатори и голяма част от офис работниците. 
Той е безценен при създаването на доклади, 
обобщения или графики.  
 



Какво е Excel? 



Какво е Excel? 
• Excel може да се използва успешно не само 

в бизнеса. Можете да го използвате, за да 
планирате деня си, да управлявате финанси, 
можете да подготвите списък за пазаруване 
или дори да планирате храна за цялата 
седмица. Тази програма има широко 
приложение.  
 



Бизнес употреба на Excel 
1. Бизнес анализ 
2. Управление на персонала 
3. Управление на операции 
4. Отчитане на ефективността 
5. Офис администрация 
6. Стратегически анализ 
7. Управление на проекти 
8. Управление на програми 
9. Администриране на договори 
10. Управление на сметки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Упражнение: В кои професии 
се използва  Excel? 



Примери на бизнес употреба на  
Excel 



Упражнение: 
Използват ли те 
Еxcel? 

 

Инструкции: 
1. Оценете до колко тези професии 

използва Еxcel или не 
2. Опишете как в тази професия се 

използва Еxcel 
3. Помислете дали има професии, 

които не използват Excel, 
виждате ли приложение за него 
при тях? 

 



Упражнение: Как можете да 
използвате Excel в личния си 

живот? 



Обобщение  
1. Excel е инструмент за създаване на електронни таблици, изготвяне на таблици, отчети 

и извършване на изчисления. 

2. Той е част от пакета Microsoft Office. 

3. Това е основна програма за работа в офиса. 

4. Позволява ви да работите с няколко души на един лист. 

5. Може да се използва както на работното място, така и в личния живот. 

6. Excel увеличава ефективността на работата, особено във финансовия сектор. 

7. Познаването на тази програма увеличава шансовете Ви за намиране на работа. 



Имате ли някакви въпроси? 



Библиография: 
• https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-

workplace/ 
• https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel 
• http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-

codziennym-zyciem/ 
• https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html 
• https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410

-7-ideal-jobs-for-excel-users.html 
 

https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-workplace/
https://mallory.com.au/cm/ms-excel-uses-business-workplace/
https://www.goskills.com/Excel/Articles/Jobs-require-Excel
http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-codziennym-zyciem/
http://www.e-komers.pl/jak-uzywac-excela-do-zarzadzania-codziennym-zyciem/
https://study.com/articles/jobs_requiring_excel_skills.html
https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410-7-ideal-jobs-for-excel-users.html
https://www.investintech.com/resources/blog/archives/7410-7-ideal-jobs-for-excel-users.html
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МОДУЛ 5-АНЕКС 1A – УПРАЖНЕНИЕ: ИЗПОЛЗВАТ ЛИ EXCEL 
 
Примерна таблица за упражнението: "Използват ли Excel?". 

Професия Използва ли Excel? Как? 

1.     

  

2.     

  

3.   

    

4. 
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5. 

      
 



Кораловият риф и промените 
в климата. 

Презентацията бе направена от:John Smith 



∗ „Кораловите рифове са големи подводни 
структури, съставени от скелети на колониални 
морски безгръбначни, наречени корали ”- 
https://www.livescience.com/40276-coral-reefs.html 

Какво всъщност е Кораловият риф 
??? 



Какъв е ефектът от повишената 
температура на водата за 

изчезването на кораловия риф? 



Кораловият риф  

Преди  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Източник: 
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea0/1534801892350/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoa-
Before_RichardVevers.jpg?format=500w 

Сега  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∗ Източник: 
https://static1.squarespace.com/static/5a5906400abd0406785519dd/t/5b7b180
a6d2a7356c60f4ea2/1534793869085/Bank_BeforeAfter_American%2BSamoa-
After_RichardVevers.jpg?format=500w 



Какво мога да направя 
аз, за да защитя 
Кораловия риф? 



Организации, 
които 
понастоящем 
работят върху 
коралови рифове: 

∗ Coral Cay 
∗ Counterpart International[1] 
∗ U.S. Coral Reef Task Force (CRTF) 
∗ National Coral Reef Institute (NCRI) 
∗ US Department of Commerce’s National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA): Coral 
Reef Conservation Program (CRCP) 

∗ National Center for Coral Reef Research (NCORE) 
∗ Reef Ball 
∗ Southeast Florida Coral Reef Initiative (SEFCRI) 
∗ Foundation of the peoples of the South Pacific 
∗ WorldFishCenter: promotes 

sustainable mariculture techniques to grow 
reef organismsas tridacnidae 

∗ Coral Restoration Foundation (CRF) : Adopt a 
Coral 

∗ Organizations which promote interest, provide 
knowledge bases about coral reef survival, and 
promote activities to protect and restore coral 
reefs: 

∗ Coral Triangle Knowledge Network 
∗ Australian Coral Reef Society 
∗ Biosphere Foundation[2] 
∗ Chagos Conservation Trust 
∗ Conservation Society of Pohnpei 
∗ Coral Cay Conservation 
∗ Coral Reef Care 
∗ Coral Reef Alliance (CORAL) Coral Reef Alliance 

(CORAL) 
∗ Coral Reef Targeted Research and Capacity 

Building for Management 
∗ Coral Restoration Foundation 
∗ Coral Triangle Initiative 
∗ Cousteau Society 
∗ Crusoe Reef Society 
∗ CEDAM International 
∗ Earthwatch 
∗ Environmental Defense Fund 
∗ Environmental Solutions International 
∗ Friends of Saba Marine Park 
∗ Global Coral Reef Alliance (GCRA) Global Coral 

Reef Alliance (GCRA) 
∗ Global Coral Reef Monitoring Network[3] 

∗ Great Barrier Reef Marine Park Authority 
∗ Green Fins 
∗ ICRAN Mesoamerican Reef Alliance 
∗ International Coral Reef Initiative (ICRI)[4] 
∗ International Marinelife Alliance 
∗ International Society for Reef Studies 
∗ Intercoast Network 
∗ Japanese Coral Reef Society [5] 
∗ Kosrae Conservation and Safety Organization 
∗ Marine Conservation Group 
∗ Marine Conservation Society 
∗ Mesoamerican Reef Tourism Initiative (MARTI) 
∗ NSF Moorea Coral Reef Long-term Ecological 

Research site[6] 
∗ Nature Conservancy 
∗ Ocean Voice International 
∗ Project AWARE 
∗ Planetary Coral Reef Foundation[7] 
∗ Practical Action[8] 
∗ Project Reefkeeper 
∗ ReefBase 
∗ Reef Check 
∗ Reef Relief[9] 
∗ Reefwatch 
∗ Save Our Seas Foundation[10] 
∗ Seacology 
∗ Seamarc Pvt. Ltd.[11] 
∗ SECORE 
∗ Singapore Underwater Federation 
∗ Society for Andaman and Nicobar Ecology 
∗ Tubbataha Foundation 
∗ Wildlife Conservation International 
∗ WWF 

 

https://web.archive.org/web/20080516071952/http:/www.coralcay.org/expeditions/marine/fj1/
https://en.wikipedia.org/wiki/Counterpart_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
http://www.nova.edu/ncri
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Conservation_Program&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Conservation_Program&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reef_Ball
https://web.archive.org/web/20080820193233/http:/www.fspi.org.fj/programs.htm
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=WorldFishCenter&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Organisms
https://en.wikipedia.org/wiki/Tridacnidae
http://www.coralrestoration.org/
http://www.coralrestoration.org/
http://www.ctknetwork.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Australian_Coral_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Biosphere_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Chagos_Conservation_Trust&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Conservation_Society_of_Pohnpei&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Cay_Conservation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Care&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Reef_Alliance
http://www.coral.org/
http://www.coral.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Targeted_Research_and_Capacity_Building_for_Management&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Reef_Targeted_Research_and_Capacity_Building_for_Management&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coral_Restoration_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_Triangle_Initiative
https://en.wikipedia.org/wiki/Cousteau_Society
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Crusoe_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=CEDAM_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthwatch_Institute
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Defense_Fund
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Environmental_Solutions_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Friends_of_Saba_Marine_Park&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Coral_Reef_Alliance&action=edit&redlink=1
http://globalcoral.org/
http://globalcoral.org/
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Global_Coral_Reef_Monitoring_Network&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Barrier_Reef_Marine_Park_Authority
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_Fins
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ICRAN_Mesoamerican_Reef_Alliance&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Coral_Reef_Initiative_(ICRI)&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Marinelife_Alliance
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Society_for_Reef_Studies
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Intercoast_Network&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Japanese_Coral_Reef_Society&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kosrae_Conservation_and_Safety_Organization&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Marine_Conservation_Group&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Marine_Conservation_Society
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mesoamerican_Reef_Tourism_Initiative&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NSF_Moorea_Coral_Reef_Long-term_Ecological_Research_site&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=NSF_Moorea_Coral_Reef_Long-term_Ecological_Research_site&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Nature_Conservancy
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ocean_Voice_International&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_AWARE
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Planetary_Coral_Reef_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Practical_Action
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Project_Reefkeeper&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=ReefBase&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Reef_Check
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reef_Relief&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Reefwatch&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Save_Our_Seas_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/Seacology
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Seamarc_Pvt._Ltd.&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef_organizations
https://en.wikipedia.org/wiki/SECORE
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Singapore_Underwater_Federation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Andaman_and_Nicobar_Ecology
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tubbataha_Foundation&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_Conservation_International
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Fund_for_Nature


Благодаря Ви за вниманието !  
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МОДУЛ 5-АНЕКС 2A - ГРЕШКИ В ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ И ЕДИНИЧНИТЕ СЛАЙДОВЕ  
 
Примери за грешки в слайдовете в Power Point презентация: 

Слайд 1 - Нечетим шрифт. Съвет: Опитайте се да използвате само един шрифт. 

Слайд 2 - Твърде много въпросителни. Текстът е невидим на фона на тази снимка 
Съвет: Използвайте различен цвят. 

Слайд 3 - Част от текста изчезва на бял фон. Съвет: Преместете текста, така че всички 
думи да са ясно видими. 

Слайд 4 - Различен размер на шрифтовете, в един от случайте шрифтът, е наклонен в 
другия, не е. Различни размери на снимки, които не са с еднакъв размер. Не поставяйте 
емотикони в слайд, който се занимава със сериозни теми.  

Слайд 5 - Различно оформление на фона, отколкото в други слайдове. Съвет: Опитайте 
се да направите фона еднакъв в цялата презентация. 

Слайд 6 - Трябва да приложите различна подредба на слайда, така че да можете да 
виждате имената на организацията. Можете също да го разделите на 2 слайда. 

Слайд 7 - Няма грешки. 

 





МОДУЛ 5 

LET’S MANAGE YOUR COMPREHENSION ABILITIES - PRACTICAL 
RECOMMENDATIONS FOR PERSONAL DEVELOPMENT  



Word 



Общ преглед: 

• Какво представляват преките пътеки 
(шорткъти)? 

• Примери за най-често използваните 
клавишни комбинации. 

• Задача: Намерете съответните шорткъти за 
дадените определения. 



Какво са „шорткътите”? 
• Преките пътеки (шорткътите) са комбинации 

от 2 или повече клавиша, които изпълняват 
специфични операции за ускоряване на 
работата. Различните програми имат различни 
клавишни комбинации. Тази презентация ще 
представи най-често използваните клавишни 
комбинации в Microsoft Word. 



Ctrl + A 

• Ctrl + A – избира(маркира) всичко 
• Тази сомбинация ви позволява да изберете 

целия текст в документа 
• Ще видите, че сте го използвали правилно, 

когато текстът е маркиран 
 
 



Ctrl + A  



Ctrl + C 
• Ctrl + C – копиране 
• С този сомбинация можете бързо да 

копирате избрания текст 
• За да го използвате, изберете текста, който 

искате да копирате и след това използвайте 
комбинацията Ctrl + C  



Ctrl + V 

• Ctrl + V – поставяне 
• С помощта на тази комбинация можете да 

поставите предварително копирания текст  
• Използвайки Ctrl + C , можете да копирате и 

поставите част от текста 



Ctrl + C 
• Highlight the text and press 

Ctrl + C 
 
 

Ctrl + V 
• Select the place where you 

want to paste the text and 
press Ctrl + V 
 
 



Ctrl + S 
• Ctrl + S – запис 
• Можете да използвате този шорткът, когато 

искате бързо да запишете файл 
• Когато записвате файла за първи път, ще 

трябва да изберете мястото, където да го 
запишете (десктоп, документи и др.) 



Ctrl + Z 

• Ctrl + Z – отмени 
• С помощта на този шорткът ще можете да 

отмените последните промени, направени 
във файла 



Ctrl + B 

• Ctrl + B – удебеляване 
• Тази комбинация от клавиши се използва, 

когато искате да удебелите текста  
 



Ctrl + I 

• Ctrl + I – курсив 
• Този бърз клавиш се използва, когато искате 

да напишете текста в курсив 



Ctrl + U 

• Ctrl + U – подчертаване 
• Тази клавишна комбинация се използва, 

когато искате да подчертаете част от текста 



Ctrl + E 

• Ctrl + E – центрира параграфа с текст  
• Използвайки този пряк път, преместваме 

текста в центъра на екрана 



Ctrl + P 

• Ctrl + P – разпечатване 
• Този пряк път се използва, когато искате да 

отпечатате текста 



Задача: Намерете съответните 
шорткъти за дадените 

определения 
 



Библиография: 

• https://support.office.com/en-
us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-
word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-
f762f663ceb2 

• https://www.computerhope.com/shortcut/word.
htm 
 

https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/en-us/article/keyboard-shortcuts-for-microsoft-word-on-windows-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm
https://www.computerhope.com/shortcut/word.htm
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МОДУЛ 5-АНЕКС 3A – ШОРТКЪТИ(КОМБИНАЦИЯ БЪРЗИ КЛАВИШИ) ЗА WORD 
 
Упражнение: Намерете съответстващото на клавишната комбинация  

значение. 

Ctrl + A         отмени  

Ctrl + C         удебелено 

Ctrl + V         пренеси 

Ctrl + S         избери всичко 

Ctrl + Z         запиши  

Ctrl + B         подчертано  

Ctrl + I        центрирай текста 

Ctrl + U         копирай 

Ctrl + E         отпечати  

Ctrl + P         курсив 
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МОДУЛ 5-АНЕКС 4A – ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ 
 
Упражнение: Посочете преимуществата и недостатъците на дадената търсачка 
 

Google 
Преимущества Cons 
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МОДУЛ 5-АНЕКС 4A – ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ 
 

Упражнение: Посочете преимуществата и недостатъците на дадената търсачка 
Yahoo 

Преимущества Недостатъци 
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МОДУЛ 5-АНЕКС 4A – ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ 
 

Упражнение: Посочете преимуществата и недостатъците на дадената търсачка 
Bing 

Преимущества Недостатъци 
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МОДУЛ 5-АНЕКС 4A – ТЪРСЕНЕ В ИНТЕРНЕТ 
 

Упражнение: Посочете преимуществата и недостатъците на дадената търсачка 

DuckDuckGo 
Преимущества Недостатъци 

  

  

  

  

  

  

  

 





МОДУЛ 5 

НЕКА  УПРАВЛЯВАМЕ ВАШИТЕ СПОСОБНОСТИ ЗА РАЗБИРАНЕ - 
ПРАКТИЧЕСКИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 



Безопасност в интернет  



Общ преглед: 

• Упражнение1: Каква информация 
публикувам? 

• Какви са заплахите в интернет? 
• Дискусия 



Упражнение 1: Каква 
информация публикувам? 

• Запишете на лист: 
 
– Снимката, която наскоро сте пуснали в 

социалните медии 
 

– Какви публични данни предоставяте 



Представете си, че тази 
информация беше тук? 



 
Какви са заплахите в интернет? 

 
• Компютърни вируси 
• Пароли запазени в браузера 
• Дебнене 
• Хакери 
• Кражба на лична информация 

 



Как да подобрите сигурността си 
онлайн? 

• Поддържайте актуализиран софтуер 
• Инсталирайте антивирусна програма 
• Не споделяйте поверителните си данни 
• Използвайте трудни, безсмислени пароли 

 



Дискусия  

Какво трябва да променя в 
поведението си онлайн, за да бъда 

по-сигурен/на? 



Библиография: 

• https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakc
yjne/20-najwiekszych-zagrozen-
internetowych-poznaj-je/kbke4kb 
 

https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/20-najwiekszych-zagrozen-internetowych-poznaj-je/kbke4kb
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МОДУЛ 2 – АНЕКС 1. ПЪРВИЧНИ ТЕСТОВЕ 
Това е тест за оценка на знанията, придобити в този модул. Не забравяйте, че това е 
тест с възможност за избор на повече от един отговори. Късмет! 
 
ТЕСТ: 

1. Уеб браузер е: 
a. Firefox 
b. Google Chrome 
c. Excel 
d. PowerPoint 

2. Bing, Yahoo, Google са примери за: 
a. Търсачки 
b. Уеб браузери  
c. Продукти на Microsoft Office 
d. Игри 

3. Безопасно ли е да се свалят файлове от интернет без да се знае техния произход? 
a. Да 
b. Не 

4. Коя комбинация от клавиши използвате, ако искате да опирате нещо? 
a. CTRL + V 
b. CTRL + A 
c. CTRL + C 
d. Alt + F4 

5. Ако искате да напишете главна буква в Microsoft Word? 
a. Трябва да натиснете Caps Lock клавиша 
b. Трябва да натиснете Shift клавиша 
c. Трябва да натиснете Alt клавиша 
d. Не можете да създавате главни букви в Word 

6. Подобряването на уменията в Word ще Ви позволи да създадете: 
a. CV 
b. Презентация  
c. Текст за книга 
d. Текстов документ 

7. В коя професия със сигурност ще Ви се наложи да използвате Microsoft Excel? 
a. Офисен служител 
b. Стюард/стюардеса 
c. Бизнес аналитик 
d. Строител 

 
8. Какъв формат имат файловете Microsoft Excel? 
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a. xlsx 
b. docx 
c. xls 
d. pptx 

9. PowerPoint е програма предназначена за: 
a. Изучаване на програмиране 
b. създаване на текстови документи 
c. създаване на презентации 
d. преводи 

10. Можете да създадете презентация с помощта на: 
a. Emaze 
b. Prezi 
c. PowerPoint 
d. Excel 

11. Можете да комуникирате в интернет използвайки: 
a. Messenger 
b. Skype 
c. Word 
d. Excel 

12. Коя дума дава определение за различните програми използвани в компютрите и 
сходни устрайства: 

a. Hardware 
b. Software 
c. Windows 
d. Microsoft Word 

13. 13. За да повишите безопасността си в интернет, трябва: 
a. Да имате последните версии на програмите/приложенията 
b. Да имате антивирусна програма 
c. Да използвате прости пароли, за да запомните лесно, например: вашето 

име + дата на раждане или името на вашето куче 
d. Не отваряйте имейли с неизвестен произход 

 

 

 

 

 

ВЕРНИ ОГГОВОРИ  
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1. a,b 

2. a 

3. b 

4. c 

5. a,b 

6. a,d 

7. a,c 

8. a,c 

9. c 

10. a,b,c 

11. a,b 

12. b 

13. a,b,d 
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1. Описание на модула 
 

1.1 За какво е модула 
 

“Малките деца имат право на родителска подкрепа за родния си език и за 
развитие на своята грамотност, включително родители/настойници, които 
взаимодействат с тях, разговарят и ги слушат редовно за теми, които са им интересни, 
както, и четат разнообразни и интересни материали за и с тях, както на хартиен 
носител, така и цифровизирани". Европейската декларация относно правото на 
грамотност, която представя грамотността като основно право, очертава 11 условия за 
правото на основна грамотност, които трябва да бъдат въведени на практика. Първото 
от тях е, че "малките деца се насърчават у дома на родния си език и за развитие на 
грамотност”1. 
 

Всъщност, постоянно нарастващото, като количество, а и като качество на 
нискоквалифицирани възрастни (без основна грамотност и математически умения), 
което се наблюдава в Европа през последните няколко години, повдигна, наред с 
другото, въпроса дали такива нискоквалифицирани възрастни ще имат от своя страна 
влияние върху бъдещите нива на грамотност на децата им. Изследвания, като 
Програмата за международна оценка на компетентностите на възрастните (PIAAC), 
хвърлят светлина върху маща въпроса за функционалната неграмотността в световен 
мащаб и особено в Европа, и следователно по въпроса дали новото поколение 
нискоквалифицираните възрастни са в производството. Това предположение се 
основава на понятието "предаване на умения между поколенията", което може да бъде 
двупосочен процес чрез или без семейна грамотност. 
 

Този модул е съсредоточен  върху начина, по който родителите, семейството и 
членовете на общността използват грамотността в домовете си и в техните общности. 
Семейната грамотност е термин, използван за описване на родителите и децата, които 
учат заедно. Известен също като грамотност между поколенията, а в някои случаи и 
като общностна грамотност, обосновката, която е в основата на тази идея, е че 
родителите (и възрастните в общностите) са първите учители на децата, че много 
знания се получават извън традиционната училищна среда, и че ученето е процес, 
протичащ през целия живот. Грамотността се проявява естествено по време на 
ежедневието и помага на възрастни и деца да вършат ежедневните си ангажименти. 
Етническото, социално-икономическото и културното наследие на семействата се 
отразяват в дейностите по грамотност, в които те се ангажират. Семейната грамотност 

                                                      
1 Ibid. 
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може да се прилага от всички семейства и по всички дейности за грамотност, които се 
случват в семейството, не само в училище. 
 

Резултатите от въпросниците от вторите семинари по проекта DECENT показаха 
липса на разбиране на концепцията за семейна грамотност и от ползите за детската 
грамотност от родителската ангажираност по този въпрос, като по този начин се 
потвърждава значението на настоящия модул. 
 
1.2 Анализ на нуждите на обучаемите/ Първични тестове 
 

При прилагането на модула е важно обучителят да оцени първоначалните 
знания и потребности на обучаемите по отношение на темата на модула: семейната 
грамотност. 

 
Анекс 1 е примерен тест, който обучителите могат да дадат на обучаемите в 

началото на модула, за да получат реална представа за нивото на разбиране на темата. 
Такава оценка е от съществено значение, за да се прецизира обучителния подход 
според нуждите на обучаемите. 

 
Обучителят може да реши да редактира теста, за да го адаптира към 

спецификите на обучаемите. Същият тест може да се приложи и в края на модула, за да 
се оцени напредъка и резултатите от обучението. 
 
 
1.3 Резултати от обучението 
 
Оценяването на нивото на знанията и разбирането на обучаемите след прилагането на 
модула е полезен инструмент за оценка на постигнатите резултати от обучението. 
Резултатите от обучението, предвидени за този модул, включват: 
 

• По-добро разбиране на понятието „семейна грамотност“ и нейното 
отражение върху познавателното и социалното развитие на децата; 

• По-добро разбиране на значението на участието в образователните 
дейности с техните деца; 

• Инструменти/помощни материали за въвеждане на семейната 
грамотност в домакинството и ангажиране, лесни ресурси за полезно 
прекарване на време с децата си. 
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2. Теоретическа обосновка  
 

Темата за семейната грамотност едва наскоро предизвика заслужено внимание в 
изследователската дейност и разработването на политики, така че литературата по 
темата не е обширна, но все пак има някои изследвания. В Анекс 3 
обучителите/обучаемите могат да намерят обобщение на информацията, съдържаща 
се в този раздел, под формата на презентация в PowerPoint формат, която може да се 
използва в обучителна среда (можете да я намерите в Анекс 3) или просто 
самостоятелно, като начин да повторим понятията. 
 
2.1 Защо е важна семейната грамотност? 
 

Акцентът върху прилагането на програмите и практиките в областта на 
семейната грамотност произтича от осъзнаването на факта, че образованието е процес, 
който продължава през целия живот, и че детето започва да учи дълго преди да отиде 
на училище. Родителите/настойниците са първите и най-важните учители на детето. 
Освен това, изследователите са наблюдавали силна връзка между грамотността и 
познавателните нива на родителите/настойниците и техните деца. Означава ли това, 
че децата на нискоквалифицирани и функционално неграмотни възрастни са обречени 
да следват стъпките на родителите си? Трябва  да се направи разлика между честотата 
на двата фактора върху развитието на познавателното и грамотното развитие на 
детето: кои са родителите (техните собствени познавателни и грамотни нива, техният 
социално-икономически статус, възрастта им и т.н.) и какво правят родителите 
(тяхното ниво на "родителско участие", вида на поведение, което показват на децата 
си, дали ги ангажират в интелектуално стимулиращи дейности и т.н.).  
 
2.1.1 Кои са родителите… 
 

В литературата има широко разпространен консенсус около факта, че слабо 
образованите родители с ниски нива на грамотност е основният. Въпреки че повечето 
автори вземат предвид и допълнителни фактори като социално-икономически статус 
(СИС) и етнически произход. Тук уменията на родителите се класифицират като 
основен определящ фактор.  
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Според Биннер и Парсънс, „децата в семейства с родители от най-ниско ниво на 
грамотност и математически познания изглежда са в значително по-неблагоприятно 
положение по отношение на тяхното  четене и развитие на математиката, по сравнение 
с тези с родители с по-високи нива”. В своето проучване за ранното когнитивно 
развитие на децата (деца на възраст от 3 до 6 години), De Coulon, Meschi и Vignoles 
(2008) отбелязват, че сред нискоквалифицираните възрастни, когато родителите 
притежават основни умения за грамотност, положителното въздействие върху 
познавателното развитие на децата им е по-значимо, отколкото сред по-високо 
образованите родители2. 
 

Освен това, кои родители могат да повлияят върху познавателното развитие на 
децата си, до степен, в която децата са склонни да имитират поведението на 
родителите си. Например, Mol et al. отбелязва, че родителите, които не четат за 
удоволствие, могат да се имат проблеми с ангажирането на децата си с четене3.  
 
2.1.2 …или какво правят родителите? 
 

Съотношението между нивата на грамотност на родителите и техните деца 
означава ли, че децата на нискоквалифицираните възрастни са по определение  
„осъдени“ да следват стъпките на родителите си? Според Sylva et al отговорът е не. 
Чрез анализиране на въздействието на домашната учебна среда на децата преди 
влизане в училище и като се вземе предвид променливата на участието на родителите, 
те успяха да направят заключението, че „това, което правят родителите, е по-важно от 
това кои са родителите” - основният определящ фактор за бъдещото ниво на 
постижения на детето се оказа качеството на неговите/нейните взаимоотношения и на 
семейния опит4. 
 

Независимо от нивото на грамотност, в действителност има няколко прости 
дейности, с които родителите могат да се ангажират с децата си, за да подобрят своето 
познавателно развитие и бъдещото ниво на грамотност. Те включват просто да 
прекарват време с децата си, да говорят с тях, да изслушват техните отговори, да им 
четат и да ги насърчават да разберат какво слушат, да пеят заедно с тях и т.н. Тези 
естествени дейности не само помагат на детето да подобри своята лексика и 
                                                      
2 Augustin de Coulon, Elena Meschi & Anna Vignoles (2011): Parents’ skills and children’s cognitive and non‐cognitive 
outcomes, Education Economics, DOI:10.1080/09645292.2010.511829, p. 10 
3 Carpentieri, J., Fairfax‐Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental 
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 46 
4 Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj‐Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School 
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1, Institute of Education, University of London, 
University of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham, p.1 
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креативност, но те също допринасят за увеличаване на усещането за самочувствие и 
доверие, които са от основно значение за успеха в училище. 
 

Някои полезни съвети за лесни дейности, с които родителите могат да се ангажират 
с децата си, са описани в програмата „Готов за четене“ на Обществената библиотека в 
Торонто (ОБТ), те са разделени на: 
 
 
 

• Говорене: 
ДБТ съветва родителите да отделят време да разговарят с децата си, да ги 
слушат, да хвалят усилията им, когато разказват история и да се опитват да 
следват всичките им въпроси „защо”, които техните деца ще зададат, като по 
този начин насърчават тяхното любопитство.  

 
• Писане: 

Писането може да бъде насърчавано в най-ранна възраст, като се показва на 
децата, че родителите го използват, като записване на списък за пазаруване, 
писане на бележки и др., като ги  насърчавате да рисуват и драскат с маркери, 
моливи или дори с боядисан пръст. 

 
• Пеене: 

Според ДБТ, пеенето на песни помага на децата да възприемат целия звук с 
думи, като ритъмът и мелодията могат да им помогнат да поставят акцент върху 
всяка сричка, а думите са по-лесни за запомняне, ако имат прикачена мелодия.. 

 
• Четене: 

За да се заинтересуват децата от четене, родителите трябва да избират 
материалите за четене според техния вкус и интереси. Четенето на книги с 
детето е най-добрият начин за родителите да предизвикат интереса си към 
четенето и да им помогнат да си подобрят речника. 
 

• Игра: 
Ангажирането на децата с игри, които позволяват на децата да разпознават 
различни форми, с глина или пластелин, или игра с конструктори, е много 
ефективно за децата да разберат как се формират буквите и как да ги 
разпознават. 
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2.2 Програми за семейна грамотност. 
 

За да отговорят на нуждите на нискоквалифицираните родители, семействата, 
организациите и политиците са разработили и създали програми за семейно 
ограмотяване, които, от една страна, насърчават родителите да подобрят уменията си, 
а от друга им помагат да провокират интереса на децата си и любов към ученето.  
 
2.2.1 Какво е програма за семейна грамотност? 
 

Програмите за семейна грамотност обикновено се провеждат в местни училища 
или библиотеки или в специално подготвени центрове и са предназначени да 
подобрят грамотността и родителските умения на родителите, като в същото време 
предоставят на децата (предимно в предучилищна възраст) образование в ранна 
детска възраст, което ще помогне на тяхното когнитивно развитие и засилване на 
възможностите им да се представят успешно в училище. 
 

Програмите за семейна грамотност обикновено се основават на образование за 
възрастни (основно обучения по четене, писане, компютри, решаване на проблеми, 
когато е необходимо на родния език на страната за родителите мигранти); 
образование за родителите (подпомагане на родителите да подобрят способността си 
да участват активно и да подкрепят ученето на децата си у дома и в училище); 
образование в ранна детска възраст (ранна грамотност и математика)5. 
 

Тези програми привлякоха вниманието на политиците както в Съединените 
щати, така и в Европа като интересен инструмент за борба с неграмотността сред 
възрастните и в същото време подобряват възможностите за личностно развитие на 
децата на нискоквалифицираните родители. Така възниква въпросът за тяхната 
ефективност. 
 
2.2.2 Ефективност на програмите за семейна грамотност. 
 

Както Carpentieri et al. (2011) отбелязва в своя преглед на европейската 
литература по този въпрос, примери за програми за семейно ограмотяване в Европа 
доказаха, са дали положително въздействие по отношение на подобряването на 
грамотността сред децата от домакинствата в неравностойно положение. Освен това, 
проучванията показват, че дългосрочните резултати в нивата на грамотност на децата 
и по-късно в зряла възраст по отношение на резултатите от тяхната заетост са по-
                                                      
5 Schwartz, W. (June, 1999). Family Literacy Strategies to Support Children's Learning. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse 
on Urban Education, eric-web.tc.columbia.edu. Teacher's College, Columbia University, p. 2 

http://eric-web.tc.columbia.edu/
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вероятни, когато програмите за семейно ограмотяване не предоставят на родителите 
само обучения за умения за подкрепа на образованието за техните деца, но също така 
поставят акцент и върху уменията за социално-емоционална подкрепа6.  
 

Данните от проучванията показват, че положителните резултати идват от 
редица различни програми и че няма „правилен“ начин за прилагане на програмите за 
грамотност на семействата, те трябва да бъдат съобразени с нуждите на обучаемите. 
Програмите за семейна грамотност са мощен инструмент, който допринася за 
прекъсване на цикъла на лишения между поколенията и могат също така да 
стимулират родителите да подобрят социалното си положението, като търсят работа7. 
 

Програмите за семейната грамотност се сблъскват главно с въпроса за 
устойчивостта, тъй като финансирането често е краткосрочно или недостатъчно. Въз 
основа на техните констатации, Carpentieri et al. предполагат, че научните изследвания 
по програмите за ограмотяване на семейството предоставят силно доказателство за 
успеха на последните, не само в областта на детската грамотност, но и в редица сродни 
области, така че политиците трябва да ги подкрепят8. 

 
 

3. Упражнения и викторини 
 

Обучителите и обучаемите могат да използват следните предложени дейности в 
модула. Всеки обучител може да коригира структурата на дейностите според нуждите 
и характеристиките на обучаемите и според практическата действителност (като 
наличност на пространства и/или материали, брой обучаеми и др.). Същото важи и за 
отделните обучаеми, които желаят да приложат предложените дейности у дома с 
децата си. 
 

Предложените дейности в този модул се основават на неформални образователни 
методи и имат множество цели. Ако, от една страна, те са насочени към подобряване на 
схващането на учениците за понятието за семейната грамотност и неговата стойност, 
то от друга, те могат да бъдат ценен инструмент за тях да се прилагат у дома като 
дейности с децата. Децата на обучаемите ще се възползват не само от тези забавни и 
образователни дейности, но и от самите обучаеми, тъй като това ще бъде възможност 

                                                      
6 Ibid. 
7 Ivi, p. 211 
8 Ivi, p.228 
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за тях да подобрят собственото си ниво на грамотност, като същевременно допринесат 
за подобряване на това на децата си. 
 

Освен това, благодарение на предложените викторини, обучаеми ще имат 
възможност индивидуално да проверят собствените си знания и да проверят колко са 
научили от модула. 
 
3.1 Подгряващи упражнения 
 

Енергетиците са особено полезни упражнения в рамките на един обучителен курс  
или дори при ситуация в клас. Те представляват ефективен инструмент, за да могат 
обучаемите да „рачупят леда“ между себе си, да се опознаят, да се успокоят и да се 
„заредят” с добро настроение. Те трябва да се прилагат в началото на сесията или след 
почивките, тъй като те повишават нивото на внимание на учащите. Ето няколко 
примера за подгряващи упражнения: 
 
3.1.1 Игра на имена 

Тази дейност е забавен начин да научите имената на другите обучаеми и е 
идеален за група хора, които се срещат за първи път. Също така е добър “подгряване на 
мозъка”, тъй като изисква концентрация и мнемонични умения. 
 

Обучаемите и обучителят трябва да стоят в кръг един срещу друг. Обучаващият 
трябва да каже ясно и високо  името си и да го свърже с някакво движение на тялото 
(вдигане на ръка, движване с крак, поклащане на главата и т.н.). Сега, по посока на 
часовниковата стрелка, всички от кръга трябва да се опитат да повторят имената и 
жестовете на хората пред тях, както и собственото си име и собствения си жест за 
следващия човек. И така нататък, докато кръгът не се затвори. Ако искате да 
усложните обърнете посоката от последния. 
 

След като кръгът приключи, обучаемите се поздравяват с аплодисменти и се 
връщат на местата си.  
 

• Необходими материали: няма 
• Необходимо време: приблизително 10 минути (в зависимост от големината на 

групата) 
 

Забележка: За по-големи групи е възможно да се разделят учащите в 2 или 
повече кръга, това трябва да е забавен момент за опознаване, а не трудна задача!  
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3.1.2 Как те виждам? 
Това упражнение е идеално за група хора, които вече са се срещали. Те не трябва 

да се познават много добре, може да се основава и само на впечатления. Това е чудесен 
начин за стимулиране на творчеството, а често и самоувереността, идеален за 
правилното започване на обучителен модул или клас! 
 

Учениците трябва да седят в кръг и на всеки трябва да се даде лист хартия и маркер 
(ако е възможно, от различни цветове за всеки участник). Първо, всеки обучаем ще 
напише името си в горния ъгъл на листа. След това всеки обучаем ще предаде хартията 
си на обучаемия от дясната си страна и така започва първата фаза на упражнението. В 
края на тази първа фаза, обучаемите ще нарисуват портрет на лицето, чието име е в 
ъгъла на листа: всеки от обучаемите ще получава  хартия от лицето от лявата си страна 
и те ще трябва да нарисуват една черта на лицето на лицето, чието име е в ъгъла на 
листа и след това го предава, и така нататък, докато кръгът не се затвори. Във втората 
фаза, със същата динамика, всеки обучаем трябва да напише на листа хартия 
положително прилагателно, което според тях описва лицето, чието име е в ъгъла на 
листа. 

 
Накрая всеки от обучаемите в кръга трябва да получи своя лист хартия с портрета 

си и списъка с прилагателни. На този етап учащите могат да споделят с останалите и 
сравнят портрета със себе си, както и да обсъдят прилагателните за тях: виждат ли те 
себе си такива, както ги другите виждат? 
 

• Необходими материали:  листове хартия и цветни маркери 
• Необходимо време: приблизително 15 до 20 минути (в зависимост от 

големината на групата) 
 
 
 
3.2 Дейности 
 

Предложените по-долу дейности се считат с двойно действие. От една страна, те 
могат да бъдат прилагани от обучаемия индивидуално в неговото/нейното семейство, 
тъй като те са приятни образователни дейности, които могат да позволят на 
родителите и децата да учат заедно; от друга, те могат да бъдат приложени в рамките 
на обучение или в класната стая, където обучителят ще насърчи обучаемите да влязат 
в обувките на децата си и по този начин ще им предостави ценни инструменти и идеи 
за осъществяване на същите или подобни дейности у дома. 
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Дейностите могат да бъдат коригирани според целта, както учителят/родителят 
мисли, че е най-добре. 
 
3.2.1 Създаване на история9 
 

Смята се, че тази дейност подобрява креативността на децата и родителите, 
способността им да говорят и да пишат.  

 
У дома, тя може да се проведе съобразно структурата и обстановката, която е 

най-подходяща за семейството. В рамките на обучението обучаемите трябва да бъдат 
разделени на малки групи. На всяка група трябва да се дадат писалки и хартия. Всяка 
малка група трябва да седне в кръг и, на свой ред, и всеки от кръга да каже по една 
дума, за да се създаде кратка история. Историята може да бъде за всичко и има 
вероятност ще отиде в непредвидими посоки. След като членовете на групите казват 
думите, един от групата трябва да ги запише (Забележка: Ако дейността се изпълнява у 
дома, препоръчително е тази задача да се даде на едно от децата, тъй като ще бъде 
забавно и полезно упражнение за подобряване на уменията му за писане). След като 
всяка група завърши своята история, представител от всяка група ще прочете 
историята си на глас на останалата част от класа. 

 
След това участниците могат да се включат в кратка дискусия за дейността, тъй 

като тя ще ги насърчи да обмислят целите и смисъла на тази дейност. Хареса ли им? 
Какво намират за предизвикателство? Мислят ли, че ще го повторят у дома с децата си? 
 

• Необходими материали: химикалки и хартия 
• Необходимо време: приблизително 30 до 40 минути (в зависимост от 

големината на групата) 
 

 
3.2.2 Направи ми колаж!10  
 

Тази дейност помага да се стимулира способността за четене на детето (или 
дори просто разпознаване на букви и форми) и тяхната креативност. 
 

                                                      
9 Тази дейност бе вдъхновена от „Съвети за семейна грамотност” от Маргарет Ийтън, президент на ABC Life 
Literacy Canada (https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s) 
10 Тази дейност бе вдъхновена  от програмата „Готов за четене“ на обществена библиотека в Торонто 
(https://kids.tpl.ca/ready‐for‐reading/things‐to‐do/activity/craft‐me‐collage) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/activity/craft-me-collage
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 За тази дейност обучителят/родителят трябва да събере възможно най-много 
списания, вестници, брошури (съобразени с възрастта, в зависимост от това дали 
дейността се осъществява с възрастни или деца), както и ножици, лепило, маркери и 
бели листове хартия А3 формат.  
 
 Учениците могат да седят на земята или около масата, където се чувстват 
удобно около големия лист хартия, като всеки от тях има ножица и лепило. Списанията 
и други печатни материали трябва да бъдат поставени в средата и всеки трябва да ги 
прегледа и да намери: 

• Буквите на тяхното име; 
• Картинки / рисунки, които представляват нещо, което им харесва; 
• Картини / рисунки, които представляват нещо, което не харесват; 
• Всичко друго, което учителят/обучителят/родителят смята за подходящо 

от гледна точка на трудност (например, гореописаните три могат да 
бъдат достатъчни за малки деца, но скучни за по-големите и/или 
възрастните) 

След като открият това, което търсят, учениците трябва да изрежат снимките и 
буквите и да ги залепят на листа хартия, могат свободно да украсят своя колаж с 
маркерите и да използват творчеството си, за да създадат най-добрия портрет на 
своята личност. След като свършат, те ще покажат своите колажи на останалата част от 
групата, ще обяснят какво са избрали, за да представят и защо. 
 
Винаги е полезно в края на дейността да направите малък разбор със всички, който 
обучителят може да ръководи, като зададе по-горе споменатите въпроси. Хареса ли ви 
това упражнение? Какво намирате в него за предизвикателство? Мислят ли, че ще го 
повторите у дома с децата си? 
 

• Необходими материали: списания, вестници, брошури, комикси (всеки 
подходящ за възрастта печатен материал); ножици, лепила, маркери,  
листове хартия А3 формат. 

• Необходимо време: приблизително 40 до 50 минути (в зависимост от 
големината на групата). 

 
3.2.3 Промяна на гледната точка! 11 
 

                                                      
11 Тази дейност бе вдъхновена  от „Счупени приказки“, ЧетиПишиМисли (http://www.readwritethink.org/parent‐
afterschool‐resources/games‐tools/fractured‐fairy‐tales‐a‐30186.html) 

http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html
http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html
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Тази дейност може да бъде полезен и забавен инструмент за подобряване на 
уменията за креативност, говорене, слушане и разбиране. 

 
За тази дейност родителите/обучителите ще трябва да изберат много добре 

позната детска история. За целта на упражнението, тя може да бъде една от класиките 
(Пепеляшка, Снежанка, Червената шапчица, Пинокио и т.н.), така че има голяма 
вероятност всеки да знае поне какво се случва в приказката, а ако играят родители с 
децата си, те могат да изберат всяка история, която знаят, че е добре позната на децата 
им.  

Ако се провежда в клас, обучителят трябва да помоли обучаемите да образуват 
малки групи от максимум 4 души и да осигурят на всеки писалки/маркери и хартия. 
След като се формират групите, обучителят трябва да предложи 2 или повече варианта 
на истории, които учащите да изберат, и след това да продължат да четат избраната 
история. След това той/тя трябва да определи за всяка група „промяна на 
перспективата“: всяка група ще трябва да разкаже историята с малка разлика. Едната 
група може да го разкаже от гледна точка на различни герои, друга група може да го 
преразкаже, но с измислен алтернативен край, трета може да го разкаже, обръщайки 
ролите (например  превръщането на Червената шапчица в разбойник). Обучителите 
могат да намерят различни начини за промяна на гледната точка на историята според 
броя на групите. Всяка група ще обсъжда и измисля нова версия на своята история 
сама, могат да си водят бележки, ако желаят, и, след като свършат, определете оратор, 
който ще разкаже версията на историята на целия клас. 

 
След като изслушат всички, обучаемите могат да обсъдят различните версии с 

помощта на обучителя.  
 
В случай, че родителите изпробват дейността  у дома с децата си, тя може да 

бъде приспособена към възрастта и нуждите на детето, можете да изберете начин да 
разкажете историята и да го правите заедно. Нека детето ви води творческия процес, а 
вие оценете какво казва и внимавайте да не налагате мнението си. 

 
• Необходими материали: приказка(история) на хартиен или цифров 

носител, химикалки или маркери и хартия. 
• Необходимо време: прибл. 1 час (в зависимост от големината на групата) 

 
 

3.2.4 Моят идеален дом 
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Смята се, че тази дейност допринася за развитието на детската креативност и 
пространственото съзнание. 
 

За тази дейност обучителят/родителят трябва да осигури хартия, маркери и линия. 
Тя може да се осъществи в рамките на обучение с малки корекции. Обучителят трябва 
да помоли обучаемите да се разделят на по-малки групи и да им даде по един лист 
хартия на група, една линия и няколко маркера. След това обучителят ще помоли 
участниците да нарисуват идеалния за тях дом. Трябва да бъдат насърчавани да бъдат 
креативни и да мислят извън рамките! Искат ли стая направена с торта? Врата към 
чужда страна? Плувен басейн? Във въображението им да няма граници! Те трябва да 
обсъдят идеите си в групите и след това да нарисуват план на идеалната си къща, да 
маркират стаите, да ги декорират, както желаят, като използват всички налични 
цветове. 

 
След това всяка група трябва да представи идеалния си дом на останалата част от 

класа, да обясни своя избор и да сподели коментари и идеи с другите. 
 
Би било полезно в края на сесията, след като всеки е имал възможност да представи 

идеалния си дом, да се направи преглед върху това какви умения са били 
мобилизирани по време на това упражнение, как обучаемите смятат, че това може да 
помогне за подобряване на тяхната грамотност и грамотност на техните деца, дали 
мислят, че това ще бъде приятна дейност за техните деца и т.н. 
 

• Необходими материали: хартия, маркери, линия 
• Необходимо време: приблизително 30 минути (в зависимост от големината на 

групата) 
 
 
3.3 Викторини 
 

Преди започване на запознаването със съдържанието на модула е важно да се 
тестват обучаемите с викторини, за да установите индивуалното ниво на разбиране на 
основните понятия, които съставляват предпоставката за правилното разбиране и 
реализация на модула. 

 
Анекс 2 е примерен тест за самооценка, който може да се използва от отделните 

обучаеми и след приключване на курса, за да се препровери разбирането им за 
съдържанието на модулите и за обучителите, за да се оцени постигането на 
резултатите. 
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4. Схема на обучението 
 

Методологията, която препоръчваме за изпълнението на гореописаните дейности, 
има неформален подход. Неформалното образование “е методология, която се изразява 
във внимателно приспособени към обучаемите и структурирани практики (…), които 
насърчават личното, социалното и професионалното развитие на хората”. Някои от 
особеностите на тази методология включват премахването на формалната йерархична 
структура на преподаване, както абстрактно, така и конкретно. Или казано по друг 
начин, обучителите не са в позиция на превъзходство, защото те реално погледнато  не 
„преподават“, те само насърчават учащите да учат чрез правене, да преживяват, да 
отразяват, обсъждат и намират отговори сами. Обучителят е по-скоро помощник, 
отколкото учител. Конкретно, йерархията се премахва на физическо ниво, тъй като 
неформалните дейности не могат да се изпълняват с класическа ориентация към 
учителите, а изискват учениците да седят в кръгове, където всички те могат да бъдат 
равни, включително фасилитатора. 

 
Същите принципи могат да се прилагат и у дома с децата. Когато децата не 

получават директно отговорите, които търсят, но се насърчават от родителите да 
разберат и разсъждават за себе си, тогава те могат да развият своето критично мислене 
и умения за решаване на проблеми по-бързо и по-ефективно. Освен това, в процеса на 
обучение, премахването на йерархията между родител и дете, позволява на детето да 
се чувства слушано и ценено, като по този начин повишава самочувствието и 
любознателността си, и гарантира, че детето приема обучението като радостно и 
приятно преживяване, а не досадно и унизително. 

 
В конкретния случай на това обучение, обучителите-помощници трябва да го 

направят на място, където всички учащи се чувстват комфортно, където могат да седят 
в кръг, да се виждат и да се чувстват равни: както помежду си , така и с обучителя. 
Учебни средства като ледоразбивачи и енергетизатори, изпълнявани в началото на 
сесиите, допринасят за това обучаваните да се чувстват спокойни, излизайки от зоната 
си на комфорт, да по-отворени за свързване и участие. Обучителите не трябва да првят 
оценки на това, което учащите казват или правят, а да имат към всички едно и също 
отношение и да поемат ролята на медиатор. След всяка дейност е важно да се отделят 
няколко минути за индивидуално и групово обсъждане и дискусия: учениците ще 
разберат, че въпреки че неформалните дейности са занимателни и забавни, те също 
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служат на определена цел, и е важно учениците сами да осъзнаят коя(с помощта на 
обучителя, когато е необходимо). 

 
В следващата таблица можете да намерите кратко изложение на дейностите, 

описани в раздел III.2 от този модул, и някои съвети за тяхното прилагане: 
 

Препоръчи
телно 

времетрае
не 

Учебна дейност/Съвети за преподавателя Материали Литература 

 
10 до 15 
минути 

• Игра с имена 
Памет, подгряване на мозъка 
Съвет: започнете упражнението и сами се 
включете в играта, това ще направи 
учениците по-спокойни. 
 

- Виж III.1 

15 до 20 
минути 

• Как ме виждаш?  
Творчество, самочувствие 
Съвет: Уверете се, че обучаемите подхождат 
към тази дейност с отворен ум и позитивно 
отношение 
 

Хартиени 
и цветни 
маркери 
 

Виж III.1 

20 минути • Обобщение на съдържанието на секция II 
(Теория) 
Основни познания по темата. 
Съвет: Опитайте се да направите 
теоретичното съдържание достъпно и 
подходящо за нивото на обучаемите. Можете 
да променяте предложеното представяне, за 
да отговаря най-добре на нуждите на 
обучаваните от вас.  
 

Компютър 
и 
проектор 
 

Виж Анекс 
3 

30 до 40 
минути 

• Създаване на история. (Обучителна 
дейност) 
Творчество, говорене, писане  
Съвет: не ограничавайте творчеството на 
децата си/обучаемите! Приветствайте 
абсурда и ги насърчавайте да се изразяват 
 

Химикали 
и хартия. 

Виж III.2 
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Препоръчи
телно 

времетрае
не 

Учебна дейност/Съвети за преподавателя Материали Литература 

40 до 50 
минути 

• Направи ми колаж! (Обучителна дейност) 
Творчество, четене, сръчност 
Съвет: насърчавайте вашите деца/обучаеми 
да направят пауза и да помислят малко преди 
да започнат да правят самия колаж и да ги 
накарате да направят малко интроспекция: 
Кои са те? Какво им харесва? Какво не им 
харесва? Какво ги определя? 
Нивото на въпросите трябва да варира 
според възрастта/възможността. 

Списания, 
вестници, 
брошури, 
комикси 
(всеки 
подходящ 
за 
възрастта 
печатен 
материал); 
ножици, 
лепило, 
маркери, 
формат A3 
листове 
хартия. 
 

Виж III.2 

1 час • Промяна на гледната точка! (Обучителна 
дейност) 
Творчество, говорене, слушане, разбиране. 
Съвет: въпреки че това е забавна дейност, 
насърчете децата си/обучаемите да бъдат 
задълбочени и прецизни: това е преразказ на 
историята, а не изкривяване, да мислят за 
детайлите и да се опитват да бъдат 
възможно най-верни на първоначалния 
сюжет, според избраната от вас промяна на 
перспективата. 
 

Приказка/
история, 
химикалк
и или 
маркери и 
хартия. 

Виж III.2 

30 минути • Моят идеален дом. (Обучителна дейност) 
Творчество, пространствено съзнание, 
рисуване. 
Съвет: насърчавайте децата си / учащите се 
да разгърнат фантазията си, но в същото 
време ясно да позиционират елементите в  
пространство (на чертежа). 
 

Paper, 
markers, 
rulers. 

Виж III.2 
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Препоръчи
телно 

времетрае
не 

Учебна дейност/Съвети за преподавателя Материали Литература 

Оценяване (да провери 
подобрението на 
знанията) 
 

Виж Анекс 1 (Тест за анализ на нуждите на обучаемите) и 
Анекс 2 (само оценъчна викторина). 

Обратна връзка и оценка 

Важно е да се даде възможност на обучаемите да дават 
обратна информация за обучителните сесии, да им се даде 
възможност да оценят своя учебен опит и резултати от 
обучението. 
 

 
 

5. Допълнителни четива и допълнително развитие 
 

Литературата и ресурсите по въпросите на семейната грамотност са много и лесно 
достъпни в интернет. Макар че това е тема, която сравнително наскоро се наложи в 
Европа, семейната грамотност има по-дълга история в Северна Америка, където са 
реализирани множество програми за семейно ограмотяване, насочени към семейства с 
ниски доходи и мигранти, с цел борба с неграмотността на възрастните, с 
функционална неграмотност и за да предоставят на децата си по-голям шанс в тяхното 
бъдеще, като по този начин намаляват и неравенството чрез образование. 
Американските и канадските библиотеки и центровете за семейно ограмотяване 
предлагат богат набор от информационни и образователни ресурси по темата онлайн.  

 
Ето някои линка, които могат да бъдат полезни както за обучителите-помощници, 

които биха искали да задълбочат познанията си по темата, така и за родителите, които 
търсят съвети и вдъхновение за забавни образователни дейности, които да прават в 
ктъщи с децата си.: 

 
5.1 Информация: 
Уебсайт  на Национален център за обучение на семейства:  

http://www.familieslearning.org/ 
Статии с обобщаващи концепции и ресурси:  

https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-to-
support-family-literacy 

Европейска мрежа за грамотностна политика:  
http://www.eli-net.eu/ 

http://www.familieslearning.org/
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-to-support-family-literacy
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-to-support-family-literacy
http://www.eli-net.eu/
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Програма „Готови да четем“ на Обществената библиотека в Торонто:  
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about 

За проекта „Семейна грамотност“ в Дракенсберг, Южна 
Африка: https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s  

 
5.2 Източници: 
Дейности на обществена библиотека в Торонто, свързани с децата: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do 
Дейности на обществена библиотека в Торонто за деца, четене: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read 
Дейности на обществена библиотека в Торонто за деца, пеене: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing 
Дейности на обществена библиотека в Торонто за деца, игри: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play 
Дейности на обществена библиотека в Торонто за деца, писане: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write 
ЧетиПишиМисли източници: 

http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Анекси 
 
6.1 Анекс 1 
 
Примерен тест за анализ на нуждите на обучаемите. 
 

1. Чували ли сте някога за семейна грамотност? 
a. Да 
b. Не 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write
http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72
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2. За какво сперед вас се отнася термина семейна грамотност?  

a. Родителите и техните деца учат заедно 
b. Образователните нива на родителите 
c. Семейство с ниски нива на грамотност 
d. Семейство с високи нива на грамотност 
e. Не знам 

 
3. Смятате ли, че вашето ниво на грамотност може да повлияе на настоящите и 

бъдещите способности на вашите деца? 
a. Не 
b. Да (моля разяснете) 

……… 
 

4. Считате ли, че прекарвате достатъчно време с децата си? 
a. Да 
b. Не, бих искал да прекарвам повече време с тях 

 
5. 5. Какво мислите за ползите от прекарването на времето с децата си? 

(възможно е повече от един отговор) 
a. Укрепване на връзката 
b. Подобряване на грамотността им 
c. Възпитаване на дисциплина у тях 
d. По-добро опознаване 
e. Не знам 
f. Друго (моля, опишете) 

………………. 
 

6. Какви дейности, които правите с децата си, мислите ли, че могат да подобрят 
грамотността им? (възможно е повече от един отговор) 
a. Разговаряне 
b. Пеене на песни 
c. Четене заедно 
d. Игри 
e. Помощ с домашните 
f. Готвене 
g. Не зная 
h. Други (моля опишете) 

………… 
 

7. Знаете ли какво е програма за семейно ограмотяване? 
a. Да 
b. Не  

 
8. Някога участвали ли сте в програма за семейно ограмотяване? 
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a. Да  
b. Не 

 
9. Знаете ли за някакви програми за семейно ограмотяване във вашия град, регион? 

a. Да 
b. Не 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Анекс 2 
 
Само оценъчна викторина. 
 

1. Какво е семейна грамотност? 
a. Семейната грамотност се отнася до това колко човек познава семейството си 
b. Семейната грамотност е процес на обучение, който се осъществява в 

семейството, където и родителите, и децата учат заедно 
c. Семейната грамотност се отнася до нивото на грамотност на родителите в 

семейството 
d. Не знам 
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Модул 6 – Анекс 1 
 
Примерен тест за анализ на нуждите на учениците. 
 
 

1. Чували ли сте някога за семейна грамотност? 
a. Да 
b. Не 

 
2. За какво мислите, че се отнася понятието семейна грамотност?  

a. Родителите и техните деца учат заедно 
b. Образователните нива на родителите 
c. Семейство с ниски нива на грамотност 
d. Семейство с високи нива на грамотност 
e. Не знам 

 
3. Смятате ли, че вашето ниво на грамотност може да повлияе на настоящите и 

бъдещите способности на вашите деца? 
a. Не 
b. Да (моля, пояснете) 

…………………………… 
 

4. Смятате ли, че прекарвате достатъчно време с децата си? 
a. Да 
b. Не, но бих искал/а да прекарвам повече време с тях  

 
5. 5. Какви мислите, че са ползите от прекарването на времето с децата си? 

(възможен е повече от един отговор) 
a. Укрепване на връзката 
b. Подобряване на грамотността им 
c. Подобряане на дисциплината им 
d. Опознаване с тях по-добре 
e. Не знам 
f. Друго (моля, пояснете) 

………………. 
 

6. Какви дейности, които извършвате с децата си, мислите ли, че могат да 
подобрят грамотността им? (възможен е повече от един отговор) 
a. Говорейки 
b. Пеейки песни 
c. Четене заедно 
d. Съвместни игри  
e. Помощ с домашните 
f. Готвене  
g. Не знам 
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h. Други (моля, пояснете) 
………… 

 
7. Знаете ли каква е програма за семейна грамотност? 

a. Да 
b. Не  

 
8. Участвали ли сте някога в програма за ограмотяване на семейството? 

a. Да  
b. Не 

 
9. 9. Знаете ли за семейни програми за ограмотяване във вашия град/регион? 

a. Да 
b. Не 
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Модел 6 – Анекс 2 
 
Тест за самооценка. 
 

1. Какво е семейна грамотност? 
a. Семейната грамотност се отнася до това колко човек познава семейството си 
b. Семейната грамотност е процес на обучение, който се осъществява в 

семейството, където и родителите, и децата учат заедно 
c. Семейната грамотност се отнася до нивото на грамотност на родителите в 

семейството 
d. Не знам 
 

2. Проблемите с грамотността на родителите имал ли влияние върху техните 
деца? 
a. Да, налице е положителна корелация между ниските нива на грамотност 

на родителите и трудностите за учене на децата 
b. Не, стига да са изпратени в училище и да си вършат домашното 
c. Не знам 
 

3. Децата на неграмотни родители обречени ли са да бъдат неграмотни? 
a. Да, защото има пряка връзка между ниските нива на грамотност на 

родителите и трудностите за учене на децата им 
b. Не, защото ниско грамотните родители могат да предизвикат любовта 

на децата си към учене чрез създаване на подходяща домашна среда за 
обучение 

c. Не ако родителите могат да ги изпратят в училище и занималня 
d. Не знам 
 

4. Как може да се насърчава когнитивното развитие на детето? 
a. Като го научим да четат и пишат 
b. Като играете с тях, четете им, разговаряте с тях, пеете с тях и готвите с 

тях 
c. Като гледате телевизия заедно 
d. Не знам 
 

5. Полезни ли са дейности като пеене и свирене, за да се подобрят грамотните 
умения на детето? 
a. Не, те са само забавни 
b. Да, те помагат на детето да развие много умения, полезни за бъдещите 

им нива на грамотност 
c. Не знам 
 

6. Какво представлява програмата за семейна грамотност? 
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a. Програма, която позволява на родителите да подобрят своите 
грамотност и родителски способности, като същевременно подобрят 
уменията за ранна грамотност на децата 

b. Програма след училище 
c. Образователно телевизионно шоу за семейства 
d. Не знам  
 

7. Защо са важни програмите за семейна грамотност? 
a. Защото те представляват ефективен инструмент за политиците за 

справяне с неграмотността сред възрастните и между поколенията 
b. Защото те помагат на децата с домашното 
c. Защото те обучават семейства 
d. Не знам 

 



Модул 6: Family Literacy 



Какво е семейна грамотност? 

• Родителите и децата учат 
заедно; 

• Възрастните като първи и 
най-важни учители на 
децата преди училище; 

• Дейности по грамотност у 
дома. 



Защо семейната грамотност е важна? 
• Връзката между грамотността 

на родителите и развитието на 
децата им; 

• Семейната грамотност като 
начин за прекъсване на 
преноса на трудности между 
поколенията. 



Кои са родителите … 
• Слабите умения на родителите 

влияят отрицателно върху ранното 
познавателно развитие на децата; 

• Децата имат склонност да имитират 
родителите си (напр. ако те не виждат 
родителите си да четат за 
удоволствие, е по-малко вероятно те 
самите да започнат). 



… или какво правят родителите? 
• Въпреки корелацията, има неща, които и 

нискоквалифицираните родители могат да 
направят, за да подобрят познавателното 
развитие на децата си; 

• Пеенето, свиренето, четенето, писането и 
разговорите са лесни начини за стимулиране 
на детето и за подобряване на тяхното ниво 
на грамотност. 



Програми за семейна грамотност. 

• Подобрява грамотността и 
родителските умения на 
родителите + повишават 
когнитивното развитие на децата и 
любовта им към ученето; 

• Проучванията показват, че имат 
положително въздействие както 
върху децата, така и върху 
родителите. 





The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
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