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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 
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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. 



                                                                                                                                                                        
 

 

Pa
ge

2 

 

 

  

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/
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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 

  

 







The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CENTRO SVILUPPO
CREATIVO
DANILO DOLCI

Координатор:   
Asociatia de Dezvoltare Economico-Sociala/ 
Румъния
www.adescda.ro   

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I 
Przedsiebiorczosci/ Полша  
www.cwep.eu  

Знам и Мога ЕООД  / България 
znamimogakariera.com

Centro per lo sviluppo creativo "Danilo Dolci"/ Италия
www.danilodolci.org 

Centre for Advancement of Research and 
Development in Educational Technology Ltd-Cardet/ 
Кипър  
www.rwctic.org 

Instalofi Levante SL/ Испания
www.fygconsultores.com 


	BG_covers
	Module 2-Comprehension abilities_BG
	1. ОПИСАНИЕ НА МОДУЛА
	1.1. Описание на модула
	1.2. Анализ на нуждите на обучаващите се/Начални тестове
	1.3. Резултати от обучението

	2. ТЕОРЕТИЧНА ПОДГОТОВКА
	2.1. Обща информация
	2.2.  Общи стратегии на обучението
	2.3. Стратегии за четене с разбиране: Повествователен текст
	2.4. Стратегии за четене с разбиране: Експозиционен текст

	3. Упражнения и тестове
	4. Описание на учебната програма
	5. Допълнителни материали за по-нататъшно развитие развитие
	6. Приложения

	BG_covers
	Module 2-Annex 1-Initial test_BG
	Упражнение 1. Използвайте всяка дума в изречение. Подчертайте използваната дума.
	възобновяем ___________________________________________________________________________________________
	лопатка _________________________________________________________________________________________________
	последователен _____________________________________________________________________________________
	ефективност __________________________________________________________________________________________

	Module 2-Annex 2-Bloom Taxonomy_BG
	Module 2-Annex 3-Dyslexic Achievers_BG
	Module 2-Annex 4-Visualizing_BG
	Module 2-Annex 5-Cause-Effect Examples_BG
	Упражнение 3.

	Module 2-Annex 6-Story Map Example_BG
	Module 2-Annex 7-Additional tests_BG
	Module 2-Annex 8-Module Assessment test_BG
	Упражнение 1. Използвайте всяка дума в изречение. Подчертайте използваната дума.
	терен ___________________________________________________________________________________________________
	Орбита __________________________________________________________________________________________________
	Съвременен  __________________________________________________________________________________________
	Отдалечен______________________________________________________________________________________________

	Module 2-Annex 9-Power Point Presentation_BG
	Diapositiva numero 1
	модул 2
	Diapositiva numero 3
	Разбиране
	Стратегии за четене
	Схема на историята
	Принцип на причина и следствие
	З-И-Н Схема
	Diapositiva numero 9
	Графични организационни схеми
	Графични организационни схеми
	Визуализиране
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14

	BG_covers

