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1. Описание на модула 
 

1.1 За какво е модула 
 

“Малките деца имат право на родителска подкрепа за родния си език и за 
развитие на своята грамотност, включително родители/настойници, които 
взаимодействат с тях, разговарят и ги слушат редовно за теми, които са им интересни, 
както, и четат разнообразни и интересни материали за и с тях, както на хартиен 
носител, така и цифровизирани". Европейската декларация относно правото на 
грамотност, която представя грамотността като основно право, очертава 11 условия за 
правото на основна грамотност, които трябва да бъдат въведени на практика. Първото 
от тях е, че "малките деца се насърчават у дома на родния си език и за развитие на 
грамотност”1. 
 

Всъщност, постоянно нарастващото, като количество, а и като качество на 
нискоквалифицирани възрастни (без основна грамотност и математически умения), 
което се наблюдава в Европа през последните няколко години, повдигна, наред с 
другото, въпроса дали такива нискоквалифицирани възрастни ще имат от своя страна 
влияние върху бъдещите нива на грамотност на децата им. Изследвания, като 
Програмата за международна оценка на компетентностите на възрастните (PIAAC), 
хвърлят светлина върху маща въпроса за функционалната неграмотността в световен 
мащаб и особено в Европа, и следователно по въпроса дали новото поколение 
нискоквалифицираните възрастни са в производството. Това предположение се 
основава на понятието "предаване на умения между поколенията", което може да бъде 
двупосочен процес чрез или без семейна грамотност. 
 

Този модул е съсредоточен  върху начина, по който родителите, семейството и 
членовете на общността използват грамотността в домовете си и в техните общности. 
Семейната грамотност е термин, използван за описване на родителите и децата, които 
учат заедно. Известен също като грамотност между поколенията, а в някои случаи и 
като общностна грамотност, обосновката, която е в основата на тази идея, е че 
родителите (и възрастните в общностите) са първите учители на децата, че много 
знания се получават извън традиционната училищна среда, и че ученето е процес, 
протичащ през целия живот. Грамотността се проявява естествено по време на 
ежедневието и помага на възрастни и деца да вършат ежедневните си ангажименти. 
Етническото, социално-икономическото и културното наследие на семействата се 
отразяват в дейностите по грамотност, в които те се ангажират. Семейната грамотност 

                                                      
1 Ibid. 
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може да се прилага от всички семейства и по всички дейности за грамотност, които се 
случват в семейството, не само в училище. 
 

Резултатите от въпросниците от вторите семинари по проекта DECENT показаха 
липса на разбиране на концепцията за семейна грамотност и от ползите за детската 
грамотност от родителската ангажираност по този въпрос, като по този начин се 
потвърждава значението на настоящия модул. 
 
1.2 Анализ на нуждите на обучаемите/ Първични тестове 
 

При прилагането на модула е важно обучителят да оцени първоначалните 
знания и потребности на обучаемите по отношение на темата на модула: семейната 
грамотност. 

 
Анекс 1 е примерен тест, който обучителите могат да дадат на обучаемите в 

началото на модула, за да получат реална представа за нивото на разбиране на темата. 
Такава оценка е от съществено значение, за да се прецизира обучителния подход 
според нуждите на обучаемите. 

 
Обучителят може да реши да редактира теста, за да го адаптира към 

спецификите на обучаемите. Същият тест може да се приложи и в края на модула, за да 
се оцени напредъка и резултатите от обучението. 
 
 
1.3 Резултати от обучението 
 
Оценяването на нивото на знанията и разбирането на обучаемите след прилагането на 
модула е полезен инструмент за оценка на постигнатите резултати от обучението. 
Резултатите от обучението, предвидени за този модул, включват: 
 

• По-добро разбиране на понятието „семейна грамотност“ и нейното 
отражение върху познавателното и социалното развитие на децата; 

• По-добро разбиране на значението на участието в образователните 
дейности с техните деца; 

• Инструменти/помощни материали за въвеждане на семейната 
грамотност в домакинството и ангажиране, лесни ресурси за полезно 
прекарване на време с децата си. 
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2. Теоретическа обосновка  
 

Темата за семейната грамотност едва наскоро предизвика заслужено внимание в 
изследователската дейност и разработването на политики, така че литературата по 
темата не е обширна, но все пак има някои изследвания. В Анекс 3 
обучителите/обучаемите могат да намерят обобщение на информацията, съдържаща 
се в този раздел, под формата на презентация в PowerPoint формат, която може да се 
използва в обучителна среда (можете да я намерите в Анекс 3) или просто 
самостоятелно, като начин да повторим понятията. 
 
2.1 Защо е важна семейната грамотност? 
 

Акцентът върху прилагането на програмите и практиките в областта на 
семейната грамотност произтича от осъзнаването на факта, че образованието е процес, 
който продължава през целия живот, и че детето започва да учи дълго преди да отиде 
на училище. Родителите/настойниците са първите и най-важните учители на детето. 
Освен това, изследователите са наблюдавали силна връзка между грамотността и 
познавателните нива на родителите/настойниците и техните деца. Означава ли това, 
че децата на нискоквалифицирани и функционално неграмотни възрастни са обречени 
да следват стъпките на родителите си? Трябва  да се направи разлика между честотата 
на двата фактора върху развитието на познавателното и грамотното развитие на 
детето: кои са родителите (техните собствени познавателни и грамотни нива, техният 
социално-икономически статус, възрастта им и т.н.) и какво правят родителите 
(тяхното ниво на "родителско участие", вида на поведение, което показват на децата 
си, дали ги ангажират в интелектуално стимулиращи дейности и т.н.).  
 
2.1.1 Кои са родителите… 
 

В литературата има широко разпространен консенсус около факта, че слабо 
образованите родители с ниски нива на грамотност е основният. Въпреки че повечето 
автори вземат предвид и допълнителни фактори като социално-икономически статус 
(СИС) и етнически произход. Тук уменията на родителите се класифицират като 
основен определящ фактор.  
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Според Биннер и Парсънс, „децата в семейства с родители от най-ниско ниво на 
грамотност и математически познания изглежда са в значително по-неблагоприятно 
положение по отношение на тяхното  четене и развитие на математиката, по сравнение 
с тези с родители с по-високи нива”. В своето проучване за ранното когнитивно 
развитие на децата (деца на възраст от 3 до 6 години), De Coulon, Meschi и Vignoles 
(2008) отбелязват, че сред нискоквалифицираните възрастни, когато родителите 
притежават основни умения за грамотност, положителното въздействие върху 
познавателното развитие на децата им е по-значимо, отколкото сред по-високо 
образованите родители2. 
 

Освен това, кои родители могат да повлияят върху познавателното развитие на 
децата си, до степен, в която децата са склонни да имитират поведението на 
родителите си. Например, Mol et al. отбелязва, че родителите, които не четат за 
удоволствие, могат да се имат проблеми с ангажирането на децата си с четене3.  
 
2.1.2 …или какво правят родителите? 
 

Съотношението между нивата на грамотност на родителите и техните деца 
означава ли, че децата на нискоквалифицираните възрастни са по определение  
„осъдени“ да следват стъпките на родителите си? Според Sylva et al отговорът е не. 
Чрез анализиране на въздействието на домашната учебна среда на децата преди 
влизане в училище и като се вземе предвид променливата на участието на родителите, 
те успяха да направят заключението, че „това, което правят родителите, е по-важно от 
това кои са родителите” - основният определящ фактор за бъдещото ниво на 
постижения на детето се оказа качеството на неговите/нейните взаимоотношения и на 
семейния опит4. 
 

Независимо от нивото на грамотност, в действителност има няколко прости 
дейности, с които родителите могат да се ангажират с децата си, за да подобрят своето 
познавателно развитие и бъдещото ниво на грамотност. Те включват просто да 
прекарват време с децата си, да говорят с тях, да изслушват техните отговори, да им 
четат и да ги насърчават да разберат какво слушат, да пеят заедно с тях и т.н. Тези 
естествени дейности не само помагат на детето да подобри своята лексика и 
                                                      
2 Augustin de Coulon, Elena Meschi & Anna Vignoles (2011): Parents’ skills and children’s cognitive and non‐cognitive 
outcomes, Education Economics, DOI:10.1080/09645292.2010.511829, p. 10 
3 Carpentieri, J., Fairfax‐Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental 
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 46 
4 Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj‐Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School 
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1, Institute of Education, University of London, 
University of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham, p.1 
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креативност, но те също допринасят за увеличаване на усещането за самочувствие и 
доверие, които са от основно значение за успеха в училище. 
 

Някои полезни съвети за лесни дейности, с които родителите могат да се ангажират 
с децата си, са описани в програмата „Готов за четене“ на Обществената библиотека в 
Торонто (ОБТ), те са разделени на: 
 
 
 

• Говорене: 
ДБТ съветва родителите да отделят време да разговарят с децата си, да ги 
слушат, да хвалят усилията им, когато разказват история и да се опитват да 
следват всичките им въпроси „защо”, които техните деца ще зададат, като по 
този начин насърчават тяхното любопитство.  

 
• Писане: 

Писането може да бъде насърчавано в най-ранна възраст, като се показва на 
децата, че родителите го използват, като записване на списък за пазаруване, 
писане на бележки и др., като ги  насърчавате да рисуват и драскат с маркери, 
моливи или дори с боядисан пръст. 

 
• Пеене: 

Според ДБТ, пеенето на песни помага на децата да възприемат целия звук с 
думи, като ритъмът и мелодията могат да им помогнат да поставят акцент върху 
всяка сричка, а думите са по-лесни за запомняне, ако имат прикачена мелодия.. 

 
• Четене: 

За да се заинтересуват децата от четене, родителите трябва да избират 
материалите за четене според техния вкус и интереси. Четенето на книги с 
детето е най-добрият начин за родителите да предизвикат интереса си към 
четенето и да им помогнат да си подобрят речника. 
 

• Игра: 
Ангажирането на децата с игри, които позволяват на децата да разпознават 
различни форми, с глина или пластелин, или игра с конструктори, е много 
ефективно за децата да разберат как се формират буквите и как да ги 
разпознават. 
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2.2 Програми за семейна грамотност. 
 

За да отговорят на нуждите на нискоквалифицираните родители, семействата, 
организациите и политиците са разработили и създали програми за семейно 
ограмотяване, които, от една страна, насърчават родителите да подобрят уменията си, 
а от друга им помагат да провокират интереса на децата си и любов към ученето.  
 
2.2.1 Какво е програма за семейна грамотност? 
 

Програмите за семейна грамотност обикновено се провеждат в местни училища 
или библиотеки или в специално подготвени центрове и са предназначени да 
подобрят грамотността и родителските умения на родителите, като в същото време 
предоставят на децата (предимно в предучилищна възраст) образование в ранна 
детска възраст, което ще помогне на тяхното когнитивно развитие и засилване на 
възможностите им да се представят успешно в училище. 
 

Програмите за семейна грамотност обикновено се основават на образование за 
възрастни (основно обучения по четене, писане, компютри, решаване на проблеми, 
когато е необходимо на родния език на страната за родителите мигранти); 
образование за родителите (подпомагане на родителите да подобрят способността си 
да участват активно и да подкрепят ученето на децата си у дома и в училище); 
образование в ранна детска възраст (ранна грамотност и математика)5. 
 

Тези програми привлякоха вниманието на политиците както в Съединените 
щати, така и в Европа като интересен инструмент за борба с неграмотността сред 
възрастните и в същото време подобряват възможностите за личностно развитие на 
децата на нискоквалифицираните родители. Така възниква въпросът за тяхната 
ефективност. 
 
2.2.2 Ефективност на програмите за семейна грамотност. 
 

Както Carpentieri et al. (2011) отбелязва в своя преглед на европейската 
литература по този въпрос, примери за програми за семейно ограмотяване в Европа 
доказаха, са дали положително въздействие по отношение на подобряването на 
грамотността сред децата от домакинствата в неравностойно положение. Освен това, 
проучванията показват, че дългосрочните резултати в нивата на грамотност на децата 
и по-късно в зряла възраст по отношение на резултатите от тяхната заетост са по-
                                                      
5 Schwartz, W. (June, 1999). Family Literacy Strategies to Support Children's Learning. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse 
on Urban Education, eric-web.tc.columbia.edu. Teacher's College, Columbia University, p. 2 

http://eric-web.tc.columbia.edu/
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вероятни, когато програмите за семейно ограмотяване не предоставят на родителите 
само обучения за умения за подкрепа на образованието за техните деца, но също така 
поставят акцент и върху уменията за социално-емоционална подкрепа6.  
 

Данните от проучванията показват, че положителните резултати идват от 
редица различни програми и че няма „правилен“ начин за прилагане на програмите за 
грамотност на семействата, те трябва да бъдат съобразени с нуждите на обучаемите. 
Програмите за семейна грамотност са мощен инструмент, който допринася за 
прекъсване на цикъла на лишения между поколенията и могат също така да 
стимулират родителите да подобрят социалното си положението, като търсят работа7. 
 

Програмите за семейната грамотност се сблъскват главно с въпроса за 
устойчивостта, тъй като финансирането често е краткосрочно или недостатъчно. Въз 
основа на техните констатации, Carpentieri et al. предполагат, че научните изследвания 
по програмите за ограмотяване на семейството предоставят силно доказателство за 
успеха на последните, не само в областта на детската грамотност, но и в редица сродни 
области, така че политиците трябва да ги подкрепят8. 

 
 

3. Упражнения и викторини 
 

Обучителите и обучаемите могат да използват следните предложени дейности в 
модула. Всеки обучител може да коригира структурата на дейностите според нуждите 
и характеристиките на обучаемите и според практическата действителност (като 
наличност на пространства и/или материали, брой обучаеми и др.). Същото важи и за 
отделните обучаеми, които желаят да приложат предложените дейности у дома с 
децата си. 
 

Предложените дейности в този модул се основават на неформални образователни 
методи и имат множество цели. Ако, от една страна, те са насочени към подобряване на 
схващането на учениците за понятието за семейната грамотност и неговата стойност, 
то от друга, те могат да бъдат ценен инструмент за тях да се прилагат у дома като 
дейности с децата. Децата на обучаемите ще се възползват не само от тези забавни и 
образователни дейности, но и от самите обучаеми, тъй като това ще бъде възможност 

                                                      
6 Ibid. 
7 Ivi, p. 211 
8 Ivi, p.228 
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за тях да подобрят собственото си ниво на грамотност, като същевременно допринесат 
за подобряване на това на децата си. 
 

Освен това, благодарение на предложените викторини, обучаеми ще имат 
възможност индивидуално да проверят собствените си знания и да проверят колко са 
научили от модула. 
 
3.1 Подгряващи упражнения 
 

Енергетиците са особено полезни упражнения в рамките на един обучителен курс  
или дори при ситуация в клас. Те представляват ефективен инструмент, за да могат 
обучаемите да „рачупят леда“ между себе си, да се опознаят, да се успокоят и да се 
„заредят” с добро настроение. Те трябва да се прилагат в началото на сесията или след 
почивките, тъй като те повишават нивото на внимание на учащите. Ето няколко 
примера за подгряващи упражнения: 
 
3.1.1 Игра на имена 

Тази дейност е забавен начин да научите имената на другите обучаеми и е 
идеален за група хора, които се срещат за първи път. Също така е добър “подгряване на 
мозъка”, тъй като изисква концентрация и мнемонични умения. 
 

Обучаемите и обучителят трябва да стоят в кръг един срещу друг. Обучаващият 
трябва да каже ясно и високо  името си и да го свърже с някакво движение на тялото 
(вдигане на ръка, движване с крак, поклащане на главата и т.н.). Сега, по посока на 
часовниковата стрелка, всички от кръга трябва да се опитат да повторят имената и 
жестовете на хората пред тях, както и собственото си име и собствения си жест за 
следващия човек. И така нататък, докато кръгът не се затвори. Ако искате да 
усложните обърнете посоката от последния. 
 

След като кръгът приключи, обучаемите се поздравяват с аплодисменти и се 
връщат на местата си.  
 

• Необходими материали: няма 
• Необходимо време: приблизително 10 минути (в зависимост от големината на 

групата) 
 

Забележка: За по-големи групи е възможно да се разделят учащите в 2 или 
повече кръга, това трябва да е забавен момент за опознаване, а не трудна задача!  
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3.1.2 Как те виждам? 
Това упражнение е идеално за група хора, които вече са се срещали. Те не трябва 

да се познават много добре, може да се основава и само на впечатления. Това е чудесен 
начин за стимулиране на творчеството, а често и самоувереността, идеален за 
правилното започване на обучителен модул или клас! 
 

Учениците трябва да седят в кръг и на всеки трябва да се даде лист хартия и маркер 
(ако е възможно, от различни цветове за всеки участник). Първо, всеки обучаем ще 
напише името си в горния ъгъл на листа. След това всеки обучаем ще предаде хартията 
си на обучаемия от дясната си страна и така започва първата фаза на упражнението. В 
края на тази първа фаза, обучаемите ще нарисуват портрет на лицето, чието име е в 
ъгъла на листа: всеки от обучаемите ще получава  хартия от лицето от лявата си страна 
и те ще трябва да нарисуват една черта на лицето на лицето, чието име е в ъгъла на 
листа и след това го предава, и така нататък, докато кръгът не се затвори. Във втората 
фаза, със същата динамика, всеки обучаем трябва да напише на листа хартия 
положително прилагателно, което според тях описва лицето, чието име е в ъгъла на 
листа. 

 
Накрая всеки от обучаемите в кръга трябва да получи своя лист хартия с портрета 

си и списъка с прилагателни. На този етап учащите могат да споделят с останалите и 
сравнят портрета със себе си, както и да обсъдят прилагателните за тях: виждат ли те 
себе си такива, както ги другите виждат? 
 

• Необходими материали:  листове хартия и цветни маркери 
• Необходимо време: приблизително 15 до 20 минути (в зависимост от 

големината на групата) 
 
 
 
3.2 Дейности 
 

Предложените по-долу дейности се считат с двойно действие. От една страна, те 
могат да бъдат прилагани от обучаемия индивидуално в неговото/нейното семейство, 
тъй като те са приятни образователни дейности, които могат да позволят на 
родителите и децата да учат заедно; от друга, те могат да бъдат приложени в рамките 
на обучение или в класната стая, където обучителят ще насърчи обучаемите да влязат 
в обувките на децата си и по този начин ще им предостави ценни инструменти и идеи 
за осъществяване на същите или подобни дейности у дома. 
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Дейностите могат да бъдат коригирани според целта, както учителят/родителят 
мисли, че е най-добре. 
 
3.2.1 Създаване на история9 
 

Смята се, че тази дейност подобрява креативността на децата и родителите, 
способността им да говорят и да пишат.  

 
У дома, тя може да се проведе съобразно структурата и обстановката, която е 

най-подходяща за семейството. В рамките на обучението обучаемите трябва да бъдат 
разделени на малки групи. На всяка група трябва да се дадат писалки и хартия. Всяка 
малка група трябва да седне в кръг и, на свой ред, и всеки от кръга да каже по една 
дума, за да се създаде кратка история. Историята може да бъде за всичко и има 
вероятност ще отиде в непредвидими посоки. След като членовете на групите казват 
думите, един от групата трябва да ги запише (Забележка: Ако дейността се изпълнява у 
дома, препоръчително е тази задача да се даде на едно от децата, тъй като ще бъде 
забавно и полезно упражнение за подобряване на уменията му за писане). След като 
всяка група завърши своята история, представител от всяка група ще прочете 
историята си на глас на останалата част от класа. 

 
След това участниците могат да се включат в кратка дискусия за дейността, тъй 

като тя ще ги насърчи да обмислят целите и смисъла на тази дейност. Хареса ли им? 
Какво намират за предизвикателство? Мислят ли, че ще го повторят у дома с децата си? 
 

• Необходими материали: химикалки и хартия 
• Необходимо време: приблизително 30 до 40 минути (в зависимост от 

големината на групата) 
 

 
3.2.2 Направи ми колаж!10  
 

Тази дейност помага да се стимулира способността за четене на детето (или 
дори просто разпознаване на букви и форми) и тяхната креативност. 
 

                                                      
9 Тази дейност бе вдъхновена от „Съвети за семейна грамотност” от Маргарет Ийтън, президент на ABC Life 
Literacy Canada (https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s) 
10 Тази дейност бе вдъхновена  от програмата „Готов за четене“ на обществена библиотека в Торонто 
(https://kids.tpl.ca/ready‐for‐reading/things‐to‐do/activity/craft‐me‐collage) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/activity/craft-me-collage
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 За тази дейност обучителят/родителят трябва да събере възможно най-много 
списания, вестници, брошури (съобразени с възрастта, в зависимост от това дали 
дейността се осъществява с възрастни или деца), както и ножици, лепило, маркери и 
бели листове хартия А3 формат.  
 
 Учениците могат да седят на земята или около масата, където се чувстват 
удобно около големия лист хартия, като всеки от тях има ножица и лепило. Списанията 
и други печатни материали трябва да бъдат поставени в средата и всеки трябва да ги 
прегледа и да намери: 

• Буквите на тяхното име; 
• Картинки / рисунки, които представляват нещо, което им харесва; 
• Картини / рисунки, които представляват нещо, което не харесват; 
• Всичко друго, което учителят/обучителят/родителят смята за подходящо 

от гледна точка на трудност (например, гореописаните три могат да 
бъдат достатъчни за малки деца, но скучни за по-големите и/или 
възрастните) 

След като открият това, което търсят, учениците трябва да изрежат снимките и 
буквите и да ги залепят на листа хартия, могат свободно да украсят своя колаж с 
маркерите и да използват творчеството си, за да създадат най-добрия портрет на 
своята личност. След като свършат, те ще покажат своите колажи на останалата част от 
групата, ще обяснят какво са избрали, за да представят и защо. 
 
Винаги е полезно в края на дейността да направите малък разбор със всички, който 
обучителят може да ръководи, като зададе по-горе споменатите въпроси. Хареса ли ви 
това упражнение? Какво намирате в него за предизвикателство? Мислят ли, че ще го 
повторите у дома с децата си? 
 

• Необходими материали: списания, вестници, брошури, комикси (всеки 
подходящ за възрастта печатен материал); ножици, лепила, маркери,  
листове хартия А3 формат. 

• Необходимо време: приблизително 40 до 50 минути (в зависимост от 
големината на групата). 

 
3.2.3 Промяна на гледната точка! 11 
 

                                                      
11 Тази дейност бе вдъхновена  от „Счупени приказки“, ЧетиПишиМисли (http://www.readwritethink.org/parent‐
afterschool‐resources/games‐tools/fractured‐fairy‐tales‐a‐30186.html) 

http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html
http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html
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Тази дейност може да бъде полезен и забавен инструмент за подобряване на 
уменията за креативност, говорене, слушане и разбиране. 

 
За тази дейност родителите/обучителите ще трябва да изберат много добре 

позната детска история. За целта на упражнението, тя може да бъде една от класиките 
(Пепеляшка, Снежанка, Червената шапчица, Пинокио и т.н.), така че има голяма 
вероятност всеки да знае поне какво се случва в приказката, а ако играят родители с 
децата си, те могат да изберат всяка история, която знаят, че е добре позната на децата 
им.  

Ако се провежда в клас, обучителят трябва да помоли обучаемите да образуват 
малки групи от максимум 4 души и да осигурят на всеки писалки/маркери и хартия. 
След като се формират групите, обучителят трябва да предложи 2 или повече варианта 
на истории, които учащите да изберат, и след това да продължат да четат избраната 
история. След това той/тя трябва да определи за всяка група „промяна на 
перспективата“: всяка група ще трябва да разкаже историята с малка разлика. Едната 
група може да го разкаже от гледна точка на различни герои, друга група може да го 
преразкаже, но с измислен алтернативен край, трета може да го разкаже, обръщайки 
ролите (например  превръщането на Червената шапчица в разбойник). Обучителите 
могат да намерят различни начини за промяна на гледната точка на историята според 
броя на групите. Всяка група ще обсъжда и измисля нова версия на своята история 
сама, могат да си водят бележки, ако желаят, и, след като свършат, определете оратор, 
който ще разкаже версията на историята на целия клас. 

 
След като изслушат всички, обучаемите могат да обсъдят различните версии с 

помощта на обучителя.  
 
В случай, че родителите изпробват дейността  у дома с децата си, тя може да 

бъде приспособена към възрастта и нуждите на детето, можете да изберете начин да 
разкажете историята и да го правите заедно. Нека детето ви води творческия процес, а 
вие оценете какво казва и внимавайте да не налагате мнението си. 

 
• Необходими материали: приказка(история) на хартиен или цифров 

носител, химикалки или маркери и хартия. 
• Необходимо време: прибл. 1 час (в зависимост от големината на групата) 

 
 

3.2.4 Моят идеален дом 
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Смята се, че тази дейност допринася за развитието на детската креативност и 
пространственото съзнание. 
 

За тази дейност обучителят/родителят трябва да осигури хартия, маркери и линия. 
Тя може да се осъществи в рамките на обучение с малки корекции. Обучителят трябва 
да помоли обучаемите да се разделят на по-малки групи и да им даде по един лист 
хартия на група, една линия и няколко маркера. След това обучителят ще помоли 
участниците да нарисуват идеалния за тях дом. Трябва да бъдат насърчавани да бъдат 
креативни и да мислят извън рамките! Искат ли стая направена с торта? Врата към 
чужда страна? Плувен басейн? Във въображението им да няма граници! Те трябва да 
обсъдят идеите си в групите и след това да нарисуват план на идеалната си къща, да 
маркират стаите, да ги декорират, както желаят, като използват всички налични 
цветове. 

 
След това всяка група трябва да представи идеалния си дом на останалата част от 

класа, да обясни своя избор и да сподели коментари и идеи с другите. 
 
Би било полезно в края на сесията, след като всеки е имал възможност да представи 

идеалния си дом, да се направи преглед върху това какви умения са били 
мобилизирани по време на това упражнение, как обучаемите смятат, че това може да 
помогне за подобряване на тяхната грамотност и грамотност на техните деца, дали 
мислят, че това ще бъде приятна дейност за техните деца и т.н. 
 

• Необходими материали: хартия, маркери, линия 
• Необходимо време: приблизително 30 минути (в зависимост от големината на 

групата) 
 
 
3.3 Викторини 
 

Преди започване на запознаването със съдържанието на модула е важно да се 
тестват обучаемите с викторини, за да установите индивуалното ниво на разбиране на 
основните понятия, които съставляват предпоставката за правилното разбиране и 
реализация на модула. 

 
Анекс 2 е примерен тест за самооценка, който може да се използва от отделните 

обучаеми и след приключване на курса, за да се препровери разбирането им за 
съдържанието на модулите и за обучителите, за да се оцени постигането на 
резултатите. 
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4. Схема на обучението 
 

Методологията, която препоръчваме за изпълнението на гореописаните дейности, 
има неформален подход. Неформалното образование “е методология, която се изразява 
във внимателно приспособени към обучаемите и структурирани практики (…), които 
насърчават личното, социалното и професионалното развитие на хората”. Някои от 
особеностите на тази методология включват премахването на формалната йерархична 
структура на преподаване, както абстрактно, така и конкретно. Или казано по друг 
начин, обучителите не са в позиция на превъзходство, защото те реално погледнато  не 
„преподават“, те само насърчават учащите да учат чрез правене, да преживяват, да 
отразяват, обсъждат и намират отговори сами. Обучителят е по-скоро помощник, 
отколкото учител. Конкретно, йерархията се премахва на физическо ниво, тъй като 
неформалните дейности не могат да се изпълняват с класическа ориентация към 
учителите, а изискват учениците да седят в кръгове, където всички те могат да бъдат 
равни, включително фасилитатора. 

 
Същите принципи могат да се прилагат и у дома с децата. Когато децата не 

получават директно отговорите, които търсят, но се насърчават от родителите да 
разберат и разсъждават за себе си, тогава те могат да развият своето критично мислене 
и умения за решаване на проблеми по-бързо и по-ефективно. Освен това, в процеса на 
обучение, премахването на йерархията между родител и дете, позволява на детето да 
се чувства слушано и ценено, като по този начин повишава самочувствието и 
любознателността си, и гарантира, че детето приема обучението като радостно и 
приятно преживяване, а не досадно и унизително. 

 
В конкретния случай на това обучение, обучителите-помощници трябва да го 

направят на място, където всички учащи се чувстват комфортно, където могат да седят 
в кръг, да се виждат и да се чувстват равни: както помежду си , така и с обучителя. 
Учебни средства като ледоразбивачи и енергетизатори, изпълнявани в началото на 
сесиите, допринасят за това обучаваните да се чувстват спокойни, излизайки от зоната 
си на комфорт, да по-отворени за свързване и участие. Обучителите не трябва да првят 
оценки на това, което учащите казват или правят, а да имат към всички едно и също 
отношение и да поемат ролята на медиатор. След всяка дейност е важно да се отделят 
няколко минути за индивидуално и групово обсъждане и дискусия: учениците ще 
разберат, че въпреки че неформалните дейности са занимателни и забавни, те също 
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служат на определена цел, и е важно учениците сами да осъзнаят коя(с помощта на 
обучителя, когато е необходимо). 

 
В следващата таблица можете да намерите кратко изложение на дейностите, 

описани в раздел III.2 от този модул, и някои съвети за тяхното прилагане: 
 

Препоръчи
телно 

времетрае
не 

Учебна дейност/Съвети за преподавателя Материали Литература 

 
10 до 15 
минути 

• Игра с имена 
Памет, подгряване на мозъка 
Съвет: започнете упражнението и сами се 
включете в играта, това ще направи 
учениците по-спокойни. 
 

- Виж III.1 

15 до 20 
минути 

• Как ме виждаш?  
Творчество, самочувствие 
Съвет: Уверете се, че обучаемите подхождат 
към тази дейност с отворен ум и позитивно 
отношение 
 

Хартиени 
и цветни 
маркери 
 

Виж III.1 

20 минути • Обобщение на съдържанието на секция II 
(Теория) 
Основни познания по темата. 
Съвет: Опитайте се да направите 
теоретичното съдържание достъпно и 
подходящо за нивото на обучаемите. Можете 
да променяте предложеното представяне, за 
да отговаря най-добре на нуждите на 
обучаваните от вас.  
 

Компютър 
и 
проектор 
 

Виж Анекс 
3 

30 до 40 
минути 

• Създаване на история. (Обучителна 
дейност) 
Творчество, говорене, писане  
Съвет: не ограничавайте творчеството на 
децата си/обучаемите! Приветствайте 
абсурда и ги насърчавайте да се изразяват 
 

Химикали 
и хартия. 

Виж III.2 
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Препоръчи
телно 

времетрае
не 

Учебна дейност/Съвети за преподавателя Материали Литература 

40 до 50 
минути 

• Направи ми колаж! (Обучителна дейност) 
Творчество, четене, сръчност 
Съвет: насърчавайте вашите деца/обучаеми 
да направят пауза и да помислят малко преди 
да започнат да правят самия колаж и да ги 
накарате да направят малко интроспекция: 
Кои са те? Какво им харесва? Какво не им 
харесва? Какво ги определя? 
Нивото на въпросите трябва да варира 
според възрастта/възможността. 

Списания, 
вестници, 
брошури, 
комикси 
(всеки 
подходящ 
за 
възрастта 
печатен 
материал); 
ножици, 
лепило, 
маркери, 
формат A3 
листове 
хартия. 
 

Виж III.2 

1 час • Промяна на гледната точка! (Обучителна 
дейност) 
Творчество, говорене, слушане, разбиране. 
Съвет: въпреки че това е забавна дейност, 
насърчете децата си/обучаемите да бъдат 
задълбочени и прецизни: това е преразказ на 
историята, а не изкривяване, да мислят за 
детайлите и да се опитват да бъдат 
възможно най-верни на първоначалния 
сюжет, според избраната от вас промяна на 
перспективата. 
 

Приказка/
история, 
химикалк
и или 
маркери и 
хартия. 

Виж III.2 

30 минути • Моят идеален дом. (Обучителна дейност) 
Творчество, пространствено съзнание, 
рисуване. 
Съвет: насърчавайте децата си / учащите се 
да разгърнат фантазията си, но в същото 
време ясно да позиционират елементите в  
пространство (на чертежа). 
 

Paper, 
markers, 
rulers. 

Виж III.2 
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Препоръчи
телно 

времетрае
не 

Учебна дейност/Съвети за преподавателя Материали Литература 

Оценяване (да провери 
подобрението на 
знанията) 
 

Виж Анекс 1 (Тест за анализ на нуждите на обучаемите) и 
Анекс 2 (само оценъчна викторина). 

Обратна връзка и оценка 

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

 
 

5. Допълнителни четива и допълнително развитие 
 

Литературата и ресурсите по въпросите на семейната грамотност са много и лесно 
достъпни в интернет. Макар че това е тема, която сравнително наскоро се наложи в 
Европа, семейната грамотност има по-дълга история в Северна Америка, където са 
реализирани множество програми за семейно ограмотяване, насочени към семейства с 
ниски доходи и мигранти, с цел борба с неграмотността на възрастните, с 
функционална неграмотност и за да предоставят на децата си по-голям шанс в тяхното 
бъдеще, като по този начин намаляват и неравенството чрез образование. 
Американските и канадските библиотеки и центровете за семейно ограмотяване 
предлагат богат набор от информационни и образователни ресурси по темата онлайн.  

 
Ето някои линка, които могат да бъдат полезни както за обучителите-помощници, 

които биха искали да задълбочат познанията си по темата, така и за родителите, които 
търсят съвети и вдъхновение за забавни образователни дейности, които да прават в 
ктъщи с децата си.: 

 
5.1 Информация: 
Уебсайт  на Национален център за обучение на семейства:  

http://www.familieslearning.org/ 
Статии с обобщаващи концепции и ресурси:  

https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-to-
support-family-literacy 

Европейска мрежа за грамотностна политика:  
http://www.eli-net.eu/ 

http://www.familieslearning.org/
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-to-support-family-literacy
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-to-support-family-literacy
http://www.eli-net.eu/


                                                                                                                                                                        
 

 

 

Pa
g.
19

 

Програма „Готови да четем“ на Обществената библиотека в Торонто:  
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about 

За проекта „Семейна грамотност“ в Дракенсберг, Южна 
Африка: https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s  

 
5.2 Източници: 
Дейности на обществена библиотека в Торонто, свързани с децата: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do 
Дейности на обществена библиотека в Торонто за деца, четене: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read 
Дейности на обществена библиотека в Торонто за деца, пеене: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing 
Дейности на обществена библиотека в Торонто за деца, игри: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play 
Дейности на обществена библиотека в Торонто за деца, писане: 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write 
ЧетиПишиМисли източници: 

http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Анекси 
 
6.1 Анекс 1 
 
Примерен тест за анализ на нуждите на обучаемите. 
 

1. Чували ли сте някога за семейна грамотност? 
a. Да 
b. Не 

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write
http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72
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Модул 6 – Анекс 1 
 
Примерен тест за анализ на нуждите на учениците. 
 
 

1. Чували ли сте някога за семейна грамотност? 
a. Да 
b. Не 

 
2. За какво мислите, че се отнася понятието семейна грамотност?  

a. Родителите и техните деца учат заедно 
b. Образователните нива на родителите 
c. Семейство с ниски нива на грамотност 
d. Семейство с високи нива на грамотност 
e. Не знам 

 
3. Смятате ли, че вашето ниво на грамотност може да повлияе на настоящите и 

бъдещите способности на вашите деца? 
a. Не 
b. Да (моля, пояснете) 

…………………………… 
 

4. Смятате ли, че прекарвате достатъчно време с децата си? 
a. Да 
b. Не, но бих искал/а да прекарвам повече време с тях  

 
5. 5. Какви мислите, че са ползите от прекарването на времето с децата си? 

(възможен е повече от един отговор) 
a. Укрепване на връзката 
b. Подобряване на грамотността им 
c. Подобряане на дисциплината им 
d. Опознаване с тях по-добре 
e. Не знам 
f. Друго (моля, пояснете) 

………………. 
 

6. Какви дейности, които извършвате с децата си, мислите ли, че могат да 
подобрят грамотността им? (възможен е повече от един отговор) 
a. Говорейки 
b. Пеейки песни 
c. Четене заедно 
d. Съвместни игри  
e. Помощ с домашните 
f. Готвене  
g. Не знам 
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h. Други (моля, пояснете) 
………… 

 
7. Знаете ли каква е програма за семейна грамотност? 

a. Да 
b. Не  

 
8. Участвали ли сте някога в програма за ограмотяване на семейството? 

a. Да  
b. Не 

 
9. 9. Знаете ли за семейни програми за ограмотяване във вашия град/регион? 

a. Да 
b. Не 
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Модел 6 – Анекс 2 
 
Тест за самооценка. 
 

1. Какво е семейна грамотност? 
a. Семейната грамотност се отнася до това колко човек познава семейството си 
b. Семейната грамотност е процес на обучение, който се осъществява в 

семейството, където и родителите, и децата учат заедно 
c. Семейната грамотност се отнася до нивото на грамотност на родителите в 

семейството 
d. Не знам 
 

2. Проблемите с грамотността на родителите имал ли влияние върху техните 
деца? 
a. Да, налице е положителна корелация между ниските нива на грамотност 

на родителите и трудностите за учене на децата 
b. Не, стига да са изпратени в училище и да си вършат домашното 
c. Не знам 
 

3. Децата на неграмотни родители обречени ли са да бъдат неграмотни? 
a. Да, защото има пряка връзка между ниските нива на грамотност на 

родителите и трудностите за учене на децата им 
b. Не, защото ниско грамотните родители могат да предизвикат любовта 

на децата си към учене чрез създаване на подходяща домашна среда за 
обучение 

c. Не ако родителите могат да ги изпратят в училище и занималня 
d. Не знам 
 

4. Как може да се насърчава когнитивното развитие на детето? 
a. Като го научим да четат и пишат 
b. Като играете с тях, четете им, разговаряте с тях, пеете с тях и готвите с 

тях 
c. Като гледате телевизия заедно 
d. Не знам 
 

5. Полезни ли са дейности като пеене и свирене, за да се подобрят грамотните 
умения на детето? 
a. Не, те са само забавни 
b. Да, те помагат на детето да развие много умения, полезни за бъдещите 

им нива на грамотност 
c. Не знам 
 

6. Какво представлява програмата за семейна грамотност? 
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a. Програма, която позволява на родителите да подобрят своите 
грамотност и родителски способности, като същевременно подобрят 
уменията за ранна грамотност на децата 

b. Програма след училище 
c. Образователно телевизионно шоу за семейства 
d. Не знам  
 

7. Защо са важни програмите за семейна грамотност? 
a. Защото те представляват ефективен инструмент за политиците за 

справяне с неграмотността сред възрастните и между поколенията 
b. Защото те помагат на децата с домашното 
c. Защото те обучават семейства 
d. Не знам 

 



Модул 6: Family Literacy 



Какво е семейна грамотност? 

• Родителите и децата учат 
заедно; 

• Възрастните като първи и 
най-важни учители на 
децата преди училище; 

• Дейности по грамотност у 
дома. 



Защо семейната грамотност е важна? 
• Връзката между грамотността 

на родителите и развитието на 
децата им; 

• Семейната грамотност като 
начин за прекъсване на 
преноса на трудности между 
поколенията. 



Кои са родителите … 
• Слабите умения на родителите 

влияят отрицателно върху ранното 
познавателно развитие на децата; 

• Децата имат склонност да имитират 
родителите си (напр. ако те не виждат 
родителите си да четат за 
удоволствие, е по-малко вероятно те 
самите да започнат). 



… или какво правят родителите? 
• Въпреки корелацията, има неща, които и 

нискоквалифицираните родители могат да 
направят, за да подобрят познавателното 
развитие на децата си; 

• Пеенето, свиренето, четенето, писането и 
разговорите са лесни начини за стимулиране 
на детето и за подобряване на тяхното ниво 
на грамотност. 



Програми за семейна грамотност. 

• Подобрява грамотността и 
родителските умения на 
родителите + повишават 
когнитивното развитие на децата и 
любовта им към ученето; 

• Проучванията показват, че имат 
положително въздействие както 
върху децата, така и върху 
родителите. 





The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
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.
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