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Въведение 
 

Обучението по предприемачество е способността да се идентифицират възможности, за 
да се трансформират в икономическа или социална стойност за общността, което 
включва умения като креативност, комуникация и способност за управление на ресурси 
и много други. Модулите за 5-7 и 8-10 годишни деца имат за цел да развият 
предприемачески нагласи, умения и знания, които накратко трябва да позволят на детето 
да „превърне идеите в действие“. Двата курса ще развият предприемачески умения, 
които помагат на децата да поемат инициатива, напр. комуникационни умения, 
творчески умения, умения за сътрудничество, умения за критично мислене и умения за 
управление на проекти. Първият курс се състои от 20 дейности, докато вторият курс, 
посветен на по-големи деца, 8-10 години, се състои от 30 дейности. Дейностите се 
състоят от игри, ръководени преживявания, дейности и специфични задачи, които да се 
изпълняват в клас и да се реализират главно в групи: всяка дейност е посветена на 
развитието на едно или повече умения. 
 
Всички дейности по проекта са много различни една от друга и се различават по време, 
динамика, материали и, очевидно, цели. Различните предложени дейности могат да 
бъдат умерено адаптирани в зависимост от логистичните и времеви обстоятелства в 
класната стая и по време на дейностите. Партньорството ви съветва да планирате 
дейностите предварително, като набавите съответните материали и намерите най-
подходящото място за извършване на дейностите. Следователно е възможно да се 
приложи лека гъвкавост при изпълнението на дейностите, като същевременно се запази 
основната цел! 
 
Рамка на уменията за дейности от първи и втори резултат от проекта 

 
Любопитство 

 
Според няколко проучвания скритата сила, която стимулира ученето, е любопитството: 
радостта от изследването активира критичното мислене и разсъжденията. Следователно 
любопитството подобрява ученето. Децата усещат разлика между това, което знаят и 
това, което биха искали да знаят, независимо дали искат да постигнат незабавни 
резултати или добри оценки. Няколко проучвания показват, че любопитните деца имат 
богат живот и по-добра професионална кариера. Оказва се също, че важни адаптивни 
поведения, като некритично отношение, толерантност към безпокойство, положителни 
емоции, хумор, са свързани с любопитството. Връзка с щастието: Интелектуалното 
любопитство прави човека жизнен, а жизнеността от своя страна го прави щастлив. 
 
СТРАТЕГИИ ЗА УЧИТЕЛИ  
 
1. Засилвайте на любопитството: Често изкушението е да се награждават учениците, 
когато любопитството води до желания резултат или добра оценка, но е по-важно да 
забележим и засилим любопитството, когато го видим в действие, например като 
окуражим учениците, когато задават въпроси . 
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2. Научете учениците как да задават "качествени" въпроси. „Качествените“ въпроси са 
жизненоважен инструмент за любопитство. Добрите въпроси съдържат "защо?", 
"какво?" и как?". 
3. Разпространете любопитството. Любопитството е заразно: създайте възможности за 
групови дейности на учениците, за да включите дори най-малко любопитните ученици. 
4. Продължавайте да актуализирате знанията си. Текущите новини могат да накарат 
учениците да задават проактивни въпроси, които помагат да се извади наяве какво е под 
повърхността на проблемите на обществото. 
5. Учете учениците да бъдат скептични. „Скептикос“, което означава „наблюдавам, 
изследвам“. Скептичният човек се нуждае от допълнителни доказателства, преди да 
приеме нечии твърдения за верни. Има желание да предизвика статуквото с отворен ум 
и чрез здравословна дискусия. 
 
СЪВЕТИ ЗА ДЕЙНОСТИ 
 
Дейности в класа с описателни карти 
1. Наблюдавайте за групи абсолтно обикновени предмети (напр.: стол, тебешир, машина 
за закуски, дреха, храна) и се тренирайте да си задавате възможно най-много нови 
въпроси за тях, на които не знаете отговорите. Съществен е въпросът кой е изобретил 
предмета и хипотезата за целта на изобретението. Във втора стъпка може да се запита 
дали и защо изобретението е проработило, как обществото се е възползвало от него, как 
изобретателят е имал полза от него (също икономическа). Тази задача ще бъде 
придружена от изследване и в извънучебното време. 
2. За групи, започвайки първо от местните вестници, след това от националната преса и 
завършвайки с международната преса, отделете една от новините на първа страница и 
тренирайте с петте ключови въпроса (Кой? Какво? Кога? Къде? Как? Защо ). 
3. Повторете упражнение 2 върху факт от училищното ежедневие (обикновен епизод от 
деня). Целта е процесът да се разшири до възможно най-много общи факти, откривайки 
богатството на размисъл, което всяко отделно събитие може да донесе. Тази задача ще 
бъде съпроводена от изследване дори в извънучебно време, свързано и с епизоди от 
семейния живот. 
4. Изучавайте отношението на велики любопитни хора, които са променили историята: 
Леонардо да Винчи, Исак Нютон, Луиджи Галвани, Камило Голджи, Александър 
Флеминг*. Извличайте техните нагласи и опит в класната стая: „Ако бях Леонардо да 
Винчи какво щях да правя, наблюдавайки ... (дъжд, облаци, чадър, насекомо на 
прозореца и т.н. ...) 
5. След всяко от упражненията в клас или у дома се запитайте как те са променили и 
обогатили мисловните ви процеси, например чрез следните въпроси: Какво знам, което 
не знаех преди? Какви въпроси си зададох, които обикновено задават бабите и 
дядовците? Кой въпрос от мой съотборник ме впечатли особено? Защо? Какво бих си 
представял, че ще се случи с мен и живота ми, ако имах това отношение през цялото 
време? От съществено значение е да подпомогнете младите хора в осъзнаването на 
тяхното емоционално състояние и благоприятните ефекти от отношението на 
любопитство: Как се почувствах, докато си задавах тези въпроси?  
6. Потърсете свидетелство на предприемач, който дължи всичко на любопитството. 
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Тврочество 
 

Креативността влиза изцяло в топ 10 на уменията, изготвен от Световния икономически 
форум (WEF), които специалистите по подбор и като цяло в света на труда ще търсят 
повече в бъдеще. Тази компетентност всъщност заема третото място предвид нейното 
значение в организационния контекст. Въпреки че креативността често се свързва с 
областта на изкуството, това меко умение всъщност е жизненоважна форма на 
интелигентност, която тласка хората да откриват нещо ново в различни области, като 
разпознават в мисли и обекти нови връзки, които водят до иновации, решения и 
промени. Творчеството всъщност е тясно свързано с иновациите, т.е. трансформацията, 
предизвикана от въвеждането на новост, която може да реши проблеми и да подобри 
продуктите, процесите и ситуациите. Точно връзката между творчеството и иновациите 
обяснява защо първото е основен елемент в днешния свят на бизнеса. 
 
СТРАТЕГИИ ЗА УЧИТЕЛИ  
 
Фокусът не е толкова върху това как да „научим децата на креативност“, а как да 
създадем плодотворна среда, в която тяхната креативност пуска корени, расте и се 
развива. 
1. Представете си: показвайте примери за стимулиране на идеи. Когато предлагате 
дейност, винаги започвайте с показване на примери за проекти, за да дадете представа 
за възможностите и за идеи как да се започне. Първо детето може да се концентрира 
върху имитирането на предложените примери, след което ще бъде насърчено да промени 
или модифицира примерите, добавяйки своя лична нотка. 
 2. Предлагайте разнообразие от материали: предоставяйте широка гама от материали за 
изпълнение на задачите. Колкото по-разнообразни са материалите, толкова повече са 
възможностите за творчески проекти. 
3. Приветствайте всички видове „правене“ 
4. Придавайте по-голямо значение на процеса, отколкото на продукта. Важно е да 
попитате учениците какви стратегии са използвали и от какво са били вдъхновени, 
насърчавайки експериментирането, споделяйки също междинните етапи на проектите, 
говорейки какво възнамеряват да правят след това и защо. 
5. Предложете достатъчно време за работа по проекти. За съдържателна обратна връзка, 
двучасови сесии за проекти за по-радикален резултат, запазени дни или седмици, през 
които учениците да работят изключително по проекти. 
6. Осигурявайте посредничество и споделяйте. Възрастни и деца наистина си 
сътрудничат по проекти. Децата се стимулират от екипната работа. 
7. Рефлектирайте върху процеса. Важно е децата да се потопят в проектите, още по-
важно е да рефлектират върху случващото се. Например „Как ви хрумна идеята за този 
проект?“ и "Какво ви изненада най-много?". 
8. Споделяйте размисли. Споделяне с децата техния собствен мисловен процес: за тях е 
полезно да знаят стратегиите, които използвате, за да работите по проектите и да 
преминавате през проблемите. Те ще бъдат по-склонни да размишляват върху 
собственото си мислене и ще имат по-добър модел за това. 
9. Повече решения на един и същи проблем. Обучавайте се, сами и заедно с учениците, 
да намирате различни решения на проблемите, които срещат, включително тези, 
структурирани в учебните дейности. 

Учене от грешките  
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Грешките са неизбежна част от нашия житейски опит и ръководят всеки процес на 
учене. Преструването, че грешката не съществува, освен за да бъде коригирана, е грешен 
подход. Да искаш да избегнеш грешката означава да спреш и да попречиш на ученето. 
Поради тази причина ние се опитваме да създадем атмосфера, в която е позволено да 
изпитваме емоция, без никакъв страх и в която това се счита за средство за осъзнаване 
на възможностите. Тук трябва да се подчертае, че процесът на коригиране трябва да бъде 
поставен в хуманистично-афективната концепция на дидактиката: грешката е естествена 
част от учебния процес и ученикът трябва да намери в учителя, в своите съученици, в 
образователната система като цяло необходимото разбиране, така че грешката да не 
води до тревожни ситуации; необходимо е да се насърчават форми на корекция, които 
водят до насърчаване и развиват уменията на ученика за самокоригиране и да се увеличи 
неговата критична автономия също и при управлението на грешките. 
 
СТРАТЕГИИ ЗА УЧИТЕЛИ  
 

1. Разпознаване на грешките и защо са се случили. 
2. За да се учим от грешките, важно е преди всичко да поощтяваме учениците да ги 

разпознават и разбират. Понякога е трудно да ги разпознаем, защото има 
когнитивен дисонанс, състояние на психологическо и емоционално напрежение: 
признаването на грешка често е в дисонанс с нашето самочувствие – до такава 
степен, че откриваме, че я оправдаваме или я приписваме на някой друг, за да не 
поставяме под въпрос дълбоките мнения за себе си. Разпознаването на грешката 
е свързано с нейната причина: ученикът знае ли правилния начин или е разсеян? 

3. Не драматизирайте грешките, използвайте ги като радостна възможност за 
групово учене (повтаряща се грешка в клас, колективна и родова) и 
привилегирована (индивидуална и специфична). 

4. Преоценете грешките, всяка грешка наистина може да бъде креативна, тъй като 
генерира възможност за преглед на процедурата, гъвкавост или извличане на 
други умения. Винаги подчертавайте какво сте научили от тази грешка! 

5. Правете грешки: правете ги съзнателно. Практикувайте да се въвеждате в система 
от контролирани грешки. Покана да не гледаме на грешката като на враг, а като 
на неизбежен и ценен спътник. 

6. Използвайте грешката креативно, за да не я забравите никога повече и да се 
забавлявате с компетентност. „Във всяка грешка се крие възможността за 
история“ Дж. Родари, т.е.: промяната на гласните променя нещата и се раждат 
истории. 

7. Проучете примери за забележителни грешки. Откриването на Америка е резултат 
от грешка: Христофор Колумб е бил убеден, че пристига в Индия. Леонардо да 
Винчи, чист гений, постигна цели и създаде шедьоври, въпреки – и дори 
благодарение на факта – че той събра много грешки (летящите му машини, 
всички се провалиха, или техниката на рисуване, използвана за Тайната вечеря – 
просто да дадем няколко примера). 
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8. Проучете примери за забележителни грешки.   Например откриването на 
Америка е резултат от грешка: Христофор Колумб е бил убеден, че ще пристигне 
в Индия. Леонардо да Винчи постига цели и създадава шедьоври, дори ако - или 
по-добре благодарение на факта, че той е събрал много грешки (летящите 
машини, всички се провалиха, или техниката на рисуване, използвана за Тайната 
вечеря) 

 

Поемане на инициатива 
 

Чувството за инициатива е да знаете как да превърнете идеите в действие. Това включва 
самооценка, креативност, иновации и поемане на риск, както и способност за планиране 
и управление на проекти за постигане на целите. От съществено значение е да можете 
да оценявате положителните и отрицателните аспекти на различните избори и 
възможните последствия, но също така да обсъждате и спорите в групи относно 
критериите и мотивите на изборите, като подчертавате факти, рискове, възможности и 
слушате мотивациите на другите. Поемането на инициатива е свързано със способността 
за вземане на решения индивидуално и групово, оценяване между различните 
алтернативи и мотивиране на критериите за избор, оценка на плюсовете и минусите, 
рисковете и възможностите и мотивиране на крайния избор. Програмите, насочени към 
развитието на това качество, имат множество ползи за усъвършенстване на децата, в 
допълнение към подготовката им за света на труда, също и за участие, мотивация и 
представяне в училище и в живота; аспекти, които влияят положително върху 
преодолчването на разочарованията и намаляването на напрежението и конфликтите. 
 
СТРАТЕГИИ ЗА УЧИТЕЛИ  
 

1. Насърчаване на контексти, в които учениците са стимулирани да се съсредоточат 
върху слушането и четенето на вербалните и невербалните послания на своите 
приятели. 

2. Обучение на техники за слушане. 
3. Подкрепа за учениците да определят ясно целта, която искат да постигнат в 

комуникацията. Обучавайте учениците на положително и проактивно 
отношение, дори под натиск. 

4. Тррнирайте учениците да дават своята гледна точка. 
5. Предпочитайте контексти, в които групата "печели", а не индивидът. 
6. Подкрепяйте учениците в правилното използване на социалните медии, така че 

дигиталната комуникация да не замества емпатичните отношения (какво не 
трябва да се съобщава чрез медиите), а вместо това може да засили контакта 
(когато медиите пристигат там, където ние не ходим, например осигуряването на 
знания). 
 
 

Работа в екип и комуникация 
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Това умение следователно предполага търпение, доброта и съпричастност. Да 
притежавате умения за работа в екип означава както да можете да посредничите и да се 
срещате с други, така и да можете да поискате помощ. Тази способност предполага да 
можеш да споделяш успехи и трудности, да се учиш от грешките, да знаеш как да 
поемеш отговорност, без да я прехвърляш върху другите, и да знаеш как да се „сливаш“ 
с контекста. От решаващо значение е да работите заедно с другите, за да знаете как да 
общувате и да сте подготвени за подобрение и самокорекция. Кооперативното обучение 
е специфична методология на преподаване, чрез която учениците учат в малки групи, 
като си помагат и се чувстват съотговорни един за друг. Комуникацията е основният 
инструмент за разбиране и ангажиране във връзка помежду си и с общността. 
Комуникационният процес надхвърля простия акт на предаване на съобщение: той 
предполага способността за „постигане на цел“. Комуникацията също се състои от 
основни паравербални елементи, тон на гласа, лице, жестове, речник, граматика. 
 
СТРАТЕГИИ ЗА УЧИТЕЛИ (за подкрепа на учениците) 
 

1. Насърчаване на контексти, в които учениците са стимулирани да се съсредоточат 
върху слушането и четенето на вербалните и невербалните послания на своите 
приятели 

2. Обучение на техники за слушане 
3. Подкрепете учениците да определят ясно целта, която искат да постигнат в 

общуването 
4. Обучавайте учениците на положително и проактивно отношение дори под 

напрежение 
5. Обучете учениците да дават своята гледна точка 
6. Предпочитайте контексти, в които групата "печели", а не индивидът 
7. Подкрепете учениците в правилното използване на социалните медии, така че 

дигиталната комуникация да не замества емпатичните отношения (какво не 
трябва да се съобщава чрез медиите), а вместо това да може да засили контакта 
(когато медиите пристигат там, където ние не пристигаме, например осигуряване 
на знания). 
 

Как да дефинираме цел 
 

Със способността за определяне на цели е свързана основната способност да се придава 
„смисъл“ на живота – път, съставен от съзвездие от микроцели, основен процес за 
изживяване на положителни емоции, удовлетворение за успех и участие. Нашият мозък 
е еволюирал под знамето на активността: поставяне на нови цели и постигането им с 
упоритост и решаване на проблеми. Липсата на цели не е в нашата ДНК и всъщност ни 
кара да изпитваме дълбоко чувство на празнота. Знанието как да поставяме цели дава 
смисъл на живота, действайки директно върху благосъстоянието, повишавайки 
самочувствието, карайки ни да откриваме нови интереси и насочвайки действията ни по 
стратегически и ефективен начин. Преследването на цели най-накрая води до контакт 
на възрастните и децата с други хора и изграждането на смислени взаимоотношения 
(обща цел). 
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СТРАТЕГИИ ЗА УЧИТЕЛИ (за подкрепа на учениците) 
 

1. Разберете какво обичат или проблема, който искат да разрешат: началната фаза 
от пътя, в която трябва да идентифицираме нашите интереси - ако все още не ги 
познаваме - чрез въпроси като „Какво наистина ме интересува? “, „За какво 
обичам да мисля?“; целите на детето трябва да бъдат негови (не на референтните 
възрастни). 

2. Определете целта. Първата стъпка за постигане на цел е да я идентифицирате 
точно. 

3. Внимателно изяснете целта: помолете детето да се съсредоточи и да напише защо 
иска да постигне тази цел. 

4. Определете конкретни цели 
5. Определете времето, в рамките на което да постигнете целта. Дългосрочните 

цели ще имат бъдещи крайни срокове в сравнение с краткосрочните цели, поради 
което е важно да „разделите“ дългосрочните цели на краткосрочни (например да 
се научите да свирите гами на пиано за две седмици е конкретна цел с краен срок). 

6. Избройте стъпките, необходими за постигане на целта: подкрепете учениците да 
разберат как да постигнат целта си. За дългосрочна цел трябва да се 
съсредоточите върху междинни цели, които също са мотивиращи. 

Финансово образование 
 

Изучаването на финанси от много ранна възраст ще им позволи да бъдат активни 
граждани в различни ежедневни ситуации, не само по отношение на представите, но и 
по отношение на поведението, което е свързано с основни етични избори, които 
определят „малките“ жестове на купуване, спестяване, дълг, отлагане на разходите, 
благосъстояние и солидарност. Размисълът върху използването на парите трябва да 
започне от дълбоко различни случаи: икономическата криза, дематериализацията на 
парите, покупателната способност на семействата. От най-ранна възраст е важно да се 
разбере стойността на парите и механизмите, които ръководят икономиката, в нейните 
най-прости форми: печалба, спестявания, инвестиции, подаръци. Парите трябва да се 
разбират като инструмент за по-широко планиране, способен да обхване различните 
сфери на действие на икономиката. 
 
СТРАТЕГИИ ЗА УЧИТЕЛИ  
 
Въведете в часовете теми и произведения на подход и разбиране на икономиката и 
финансите чрез познаване и експериментиране на три макро концепции, на които 
съответстват толкова много концептуални среди: 

1. ИНДИВИДУАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗБОР: Теми като разходи за труд, 
създаване на цени, как се извършва преместването на производството, качеството 
на суровините. Децата мислят защо дадена стока има определена цена. 

2. ИКОНОМИКА НА КОЛЕКТИВНОСТТА: Общественото благо и данъците. 
Обществените блага не могат да се продават не защото нямат цена, а защото 
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принадлежат на всички: никой няма право да ги продава и купува. и се оказват с 
част от града. 

3. ЦИКЪЛЪТ НА ИКОНОМИКАТА: чрез въвеждане на три икономически субекта: 
спестители, банки и предприятия, като се разглеждат общи понятия като 
банкомат, банка, кредитна карта, ипотека, заем, лихва, заплати. 

СЪВЕТИ ЗА ДЕЙНОСТИ 
 
1. Дейности „пазара“ (напр.: класът е разделен на продавачи и купувачи и децата играят 
на пазар, продавайки и купувайки пакети макарони, определяйки цената, плащайки на 
работниците. Цялата верига е пресъздадена: всеки продукт трябва да бъде купен от 
търговеца на едро на определена цена и препродаден на по-висока цена.Купувачите 
разполагат с пари и решават как да ги използват). 
 
2. Дейности "общественото благо" (напр.: да поговорим например за градовете, които 
трябва да бъдат чисти. Но кой плаща за тяхната чистота или за ремонт на развален път. 
Въвежда се темата за данъците. Децата трябва да решат колко от парите си да похарчат, 
за да поддържат града чист или да построят нов път. Те го обсъждат заедно и решават 
за сумата, събират я и я използват, за да купят части от голям пъзел, който представлява 
улиците, училището, парка. Но ако сумата е твърде ниска, децата могат да закупят само 
част от необходимите части и т.н 
 
3. Дейности „Цикъл на икономиката“ (напр.: кръг, в който се развива икономическият 
цикъл. Гражданите събират спестяванията, дават ги на банките, които ги предоставят на 
компании, които наемат граждани. Симулирайте цикъла чрез конкретни преживявания, 
напр. необходимостта от закупуване на къща или започване на бизнес). 
 
4. За всяка фаза поканете представител/предприемач да разкаже как работи. 
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ОПИСАНИЕ НА КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ 
 

KID_Preneurship 
Детско	предприемачество 

 
 2020-1-LV01-KA201-077505 

 
Име	на	дейността   Доктор „Грешка“ 

Изх.номер	 IO2 

Партньор	 Инициирано от SYNTHESIS 

Дейност	и	клас Учене от грешки 
8-10 години  

Продължителност  1 час /60 мин/  

Цели - Да се подобри разбирането на учениците, че грешките са 
човешки и важни за ученето. 

- Да се насърчат устойчивите умения учениците 
- Да научите учениците на стратегии за справяне с неуспеха 

Материали - Снимки, които да придружават разказването на историята 
(онлайн или отпечатано) 

- Моливи с гумичка за подарък на учениците 

Метод	за	учене	
 

Учителят	чете	следната	история	на	учениците:	
	
„Джордж	беше	добър	ученик,	добър	футболист,	добър	
китарист	и	добър	приятел.	Много	от	децата	в	училище	
обичаха	Джордж	и	той	се	разбираше	добре	с	родителите	си	и	
малката	си	сестра.	Изглеждаше,	че	Джордж	имаше	на	какво	
да	се	радва.	Но	Джордж	не	се	чувстваше	късметлия.	
Чувстваше	се	притеснен	през	цялото	време.	Въпреки	че	
Джордж	имаше	почти	всичко,	но	той	нямаше	отлични	оцнки.	
Въпреки	факта,	че	играеше	добре	футбол,	той	все	още	не	
можеше	да	отчита	рзултатите.	Въпреки	че	беше	добър	
китарист	и	член	на	училищната	рок	група,	той	не	беше	
толкова	добър,	колкото	би	искал	да	бъде.	Независимо	колко	
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постигаше	Джордж,	той	никога	не	спираше	да	прави	грешки	
и	това	го	стресираше.	Когато	започна	да	го	боли	корема	
почти	всеки	ден,	майка	му	го	заведе	на	лекар.	
	
Докторът	не	можа	да	открие	нищо	физически	нередно	с	
Джордж,	затова	попита	как	върви	животът	му.	Джордж	
призна,	че	му	е	трудно.	Винаги	е	бил	стресиран	от	това,	че	се	
старае	толкова	много,	но	никога	не	е	достигал	
съвършенство.	Докторът	взе	молив	от	бюрото	си	и	попита	
Джордж	какво	вижда	в	края	му.	Джордж	отговори:	
„Гумичка“.	„Точно	–	каза	докторът,	–	и	знаеш	ли,	че	моливите	
се	произвеждат	с	вградени	гуми,	защото	се	предполага,	че	
всеки,	който	използва	молив,	ще	направи	грешка	в	даден	
момент?“	Докторът	подчерта,	че	моливи	с	гуми	се	продават	
на	всички,	а	не	само	на	някои	хора.	Никой	не	е	попитан	в	
магазина:	„Правиш	ли	грешки?	Ако	да,	трябва	да	закупиш	
молива	с	гумичката.	Ако	не,	можете	да	вземеш	молива	без	
гумичка.	
	
Лекарят	каза	на	Джордж,	че	моливът	с	гумичка	напомня	на		
човешки	недостатък.	Без	значение	колко	интелигентен,	
стабилен,	разумен	или	опитен	е	човек	във	всяка	област	по	
всяко	време,	той	не	е	и	не	може	да	бъде	безупречен.	Всички	
се	нуждаят	от	гумички	на	моливите	си.	Той	каза	на	Джордж	
да	запомни	съкращението	PENCIL	/ Perfectionists	Enjoy	No	
Contentment	in	Life/	перфекционистите	не	изпитват		
удовлетворение	в	живота.	От	този	ден	нататък	Джордж	
носеше	молив	със	себе	си,	където	и	да	отиде.	Той	реши	да	
промени	целта	си	и	вместо	да	бъде	безупречен,		да	направи	
най-доброто,	на	което	е	способен.	Той	спря	да	се	чувства	
стресиран	през	цялото	време,	болките	в	стомаха	му	
изчезнаха	и	започна	да	се	наслаждава	на	училището,	
музиката,	футбола	и	семейството	си	много	повече."	
	
След	приключване	на	разказа	учителят	обсъжда	с	учениците	
за	 какво	 е	 била	 историята.	 Учителят	 може	 да	 помоли	
учениците	да	споделят	своите	истории	за	провал	и	да	обсъдят	
чувствата	 си,	 както	 и	 как	 са	 успели	 да	 преодолеят	
негативните	 чувства.	 По-важното	 е	 да	 обсъдят	 какво	 са	
научили	 от	 този	 инцидент.	 Накрая	 всички	 ученици	 ще	
получат	като	подарък	молив	с	гумичка.	

Визуални	
	
Снимки/Видеа		
 

Виж	материала	 
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Подготовка	на	
учителя 

- Учителят	ще	трябва	да	намери	и	подбере	картинки,	които	
да	придружат	историята,	докато	я	чете	в	класната	стая.	

- Като	 алтернатива,	 избран	 ученик	 може	 да	 прочете	
историята	на	своите	съученици.	В	този	случай	учителят	
трябва	да	избере	ученикът,	който	ще	чете(може	да	е	по	
един	за	група).	

Обратна	връзка	от	
учителя 

Учителят	ще	оцени:	

-	Разбирането	на	учениците	за	смисъла	на	историята.	

-	Нивото	на	внимание	на	учениците	по	време	на	
разказването.	

-	Наличието	на	механизми	за	справяне	с	неуспеха	в	
учениците.	

- Степента,	в	която	учениците	са	разработили	стратегии	за	
справяне	с	неуспеха	и	тревожността.	
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Име	на	дейността 

  Малък „Джеймс Бонд“  

Изх.номер IO2 

Партньор Инициирано от SYNTHESIS 

Дейност	и	клас Работа в екип и общуване 
8-10 години 

Продължителност  1 час /60 мин/ 

Цели • - Да насърчава екипния дух сред учениците 
• - Подобряване на комуникационните умения на учениците 

Материали • Яйца 
или 

• Балони, пълни с вода 
• Инструменти за почистване в случай, че крехкият 

контейнер се счупи 

Метод	за	учене  Учителят	разделя	учениците	на	екипи	и	им	обяснява	
какво	ще	трябва	да	направят	в	тази	дейност. 
 
Членовете	на	екипа	трябва	да	си	представят,	че	работят	
за	тайните	служби	и	имат	много	важна	работа.	Те	трябва	
да	пазят	в	тайна	много	важна	информация,	която	се	
съдържа	в	много	крехък	контейнер	(яйце	или	балон,	
пълен	с	вода).	Те	трябва	да	разработят	метод	за	
транспортиране	на	секретната	информация	извън	
сградата	и	на	безопасно	място	(това	може	да	бъде	
определено	място	в	училищния	двор).	Единственият	
начин	да	запазите	информацията	е	да	спуснете	
информацията	през	прозореца	на	безопасно	място.	НО	не	
забравяйте,	че	секретната	информация	се	съхранява	в	
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много	крехък	контейнер	и...	контейнерът	не	трябва	да	се	
счупи	или	спука,	тъй	като	информацията	ще	изтече. 
 
След	 като	 мисията	 бъде	 обяснена,	 учителят	 ще	 даде	 на	
всеки	 отбор	 контейнер.	 Учениците	 във	 всеки	 екип	 ще	
трябва	да	обсъдят	план	за	това	как	ще	изнесат	контейнера	
безопасно	 от	 класната	 си	 стая.	 Преди	 да	 изпълнят	 своя	
план,	те	ще	трябва	да	го	споделят	с	учителя.	Учителят	ще	
трябва	 да	 гарантира,	 че	 изпълнението	 на	 плана	 е	
безопасно	 за	 учениците	 и	 да	 даде	 одобрение,	 за	 да	
продължи. 

Визуални 
 
Снимки/Видеа	  

		 

Подготовка	на	
учителя 

• Учителят	ще	трябва	да	избере	членове	за	всеки	отбор	
предварително,	 като	 вземе	 предвид	 личността	 на	
всеки	ученик.	

• Изберете	вида	на	крехкия	съд	(яйце	или	балон	с	вода).	
• Осигурете	инструменти	за	почистване.	
• Защитно	облекло	 за	 учениците	в	 случай,	 че	крехкият	

контейнер	се	счупи.	

Обратна	връзка	от	
учителя 

Учителят	ще	оцени: 
-	Комуникативните	умения	на	учениците 
-	Умения	за	работа	в	екип	на	учениците 
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Име	на	дейността   Целта ми е  „SMART“ 

Изх.номер IO2 

Партньор Indicated by SYNTHESIS 

Дейност	и	клас Как да поставяме цели 
8-10 години  

Продължителност  2 часa /120мин/ 

Цели • Да научи учениците как да поставят SMART цели. 
• Да ги научи как да оценяват целите си. 
• Да насърчи техните умения за планиране на цели. 

Материали • Стари списания 
• Ножици 
• Лепило 
• А3 картони 
• Презентация на PowerPoint 
• Компютър с проектор или интарактивна дъска 

Метод	за	учене  Учителят	кара	учениците	да	помислят	за	цел	(целта	може	
да	 бъде	 нещо	 просто	 като	 посещение	 в	 друга	 страна,	
постигане	на	по-добра	оценка).	След	като	изберат	своята	
цел,	 учителят	 им	 обяснява	 инструмента	 SMART	 за	
поставяне	на	цели,	като	използва	следните	въпроси: 
												 
S/specific/	 –	 Конкретна	 ли	 е	 целта?	 Какво	 искаш	 да	 се	
случи?	Какво	би	искал	да	постигнеш? 
 
М	/measurable/–	Измерима	ли	е	целта?	Как	ще	проследите	
целта	си?	Как	ще	разберете	кога	сте	постигнали	целта	си?	
Кой	може	да	ви	помогне? 
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А/achievable/	–	Постижима	ли	е	целта?	Има	ли	нещо,	което	
би	могло	да	ви	попречи	да	постигнете	целта	си?	Имате	ли	
достатъчно	 време,	 за	 да	 постигнете	 това?	 Имате	 ли	
необходимите	умения	или	инструменти? 
 
R/realistic/	 –	 Реалистична	 ли	 е	 целта?	 Защо	 тази	 цел	 е	
важна	за	теб?	Защо	искаш	да	я	постигнеш? 
 
T/time-bound/	 –	 Обвързан	 ли	 е	 с	 времето?	 До	 кога	 ще	
изпълните	 целта	 си?	 Колко	 време	 ще	 ви	 отнеме	 да	
постигнете	целта	си? 
 
След	 като	 си	 поставят	 цел	 според	 гореспоменатите	
критерии,	те	ще	използват	стари	списания	и	ще	изрязват	
снимки,	за	да	създадат	таблото	си	за	визия. 

Визуални 
 
Снимки/Видеа	  

		 

Подготовка	на	
учителя 

• 	Учителят	ще	трябва	да	събере	стари	списания,	които	
учениците	да	изрежат	за	визия	на	таблото	си.	

• Като	 алтернатива,	 учителят	 може	 да	 помоли	
учениците	да	донесат	свои	собствени	стари	списания.	

• Учителят	 ще	 трябва	 да	 подготви	 презентация	 за	
инструмента	SMART	за	поставяне	на	цели.	

Обратна	връзка	от	
учителя 

Учителят	ще	оцени: 
-	Разбирането	на	учениците	за	инструмента	SMART	за	
поставяне	на	цели. 
• -	Способността	на	учениците	да	поставят	SMART	цели.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mindset in our kids 
 

 

 
KID_Preneurship 

Детско	предприемачество 
 

 2020-1-LV01-KA201-077505 
 
 
Име	на	дейността Човекът с монетите 

Изх.номер IO2 

Партньор Indicated by SYNTHESIS 

Дейност	и	клас Финансово образование 
8-10 години  

Продължителност  1 час/60 мин/ 

Цели • Подобряване на знанията за числата 
• Насърчаване на осведомеността на учениците за 

стойностите на монетите 

Материали • Монети с различна стойност 
• Лепило 
• картони А4 

Метод	за	учене  Учителят	 ще	 прегледа	 заедно	 с	 учениците	 монетите	 и	
техните	стойности. 
След	това	учителят	ще	даде	на	всеки	ученик	картон,	малко	
лепило	 и	 купчина	 монети.	 Учениците	 ще	 създадат	 свои	
собствени	 монетни	 човечета,	 използвайки	 колкото	
монети	пожелаят.	Учителят	ще	обясни,	че	всеки	монетен	
човек	трябва	да	има	глава,	ръце,	крака	и	тяло.	Учителят	
трябва	 да	 избягва	 да	 поставя	 каквито	 и	 да	 било	 други	
ограничения	 по	 отношение	 на	 формата	 или	 формата	 на	
монетите.	След	като	учениците	завършат	със	създаването	
на	своя	монетен	човек,	те	ще	трябва	да	изчислят	общата	
стойност	на	своя	монетен	човек. 
Те	 трябва	 да	 сумират	 броя	 на	 стотинките	 в	 ръцете,	
краката	и	главата	на	мъжа	и	да	запишат	стойностите	на	
лист	хартия. 
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Визуални 
 
Снимки/Видеа	  

		 

Подготовка	на	
учителя 

• Учителят	 ще	 трябва	 да	 събере	 монети	 с	 различна	
стойност	 или	 може	 да	 помоли	 учениците	 да	 донесат	
монети	от	дома	си.	

Обратна	връзка	от	
учителя 

Учителят	ще	оцени: 

-	Познанията	на	учениците	за	стойността	на	
монетите. 

-	Способността	на	учениците	да	извършват	числени	
операции. 
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Име	на	дейността Действия	и	последствия 
Изх.номер IO2  
Партньор FUTURE	FOCUS 
Дейност	и	клас Учене	от	грешките	 

8-10	години  
Продължителност 

 

Цели Основни:	Учене	чрез	грешки 
 
Други:Групова	работа	и	общуване;	Креативност  

Материали • Листове	
• Моливи	

Метод	за	учене  a. Учителите показват видеоклипа и изображенията на 
учениците и насърчават учениците да изразят мнението си за 
визуалните материали 
b. От учениците се иска да помислят и да напишат 
прости думи, които са свързани с грешка, която децата са 
допуснали 
c. Поканени са да споделят с групата как са се научили 
от грешката си 
d. Учениците могат да използват различни методи за 
разказване на своите истории, включително рисуване на 
картини, пеене, четене и т.н. 
e. Другите ученици се насърчават да споделят своя опит	

Визуални 
 
Снимки/Видеа	  

 
 

Гледай:	
https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU&t=10s	 
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Подготовка	на	
учителя 

 
 

• •	Да	подготви	необходимите	материали	за	
провеждане	на	дейността	

• •	Да	намерите	информационен	материал	за	това	
как	да	се	справим	с	грешките.	

Обратна	връзка	от	
учителя 

 
 

• Как	тази	дейност	помогна	на	учениците	да	
приемат,	че	грешките	на	всички	си	приличат?	
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• Помогна	ли	дейността	на	учениците	да	се	открият	
и	да	признаят	грешките	си?	

• Как	дейността	е	помогнала	на	учениците	да	
намерят	алтернатива	на	действията,	които	водят	
до	грешки?	

• Как	дейността	помогна	на	учениците	да	се	поучат	
от	действието?	

• Как	дейността	помогна	на	учениците	да	осъзнаят	
последствията	от	грешките	и	да	се	поучат	от	това?	

 
Ресурси: 

• Dreamstime	(2000)	Learn	From	Mistakes	[Image].	Accessed	from	
https://www.dreamstime.com/learn-mistakes-letting-your-last-mistake-be-
best-teacher-learning-image102738834	on	8	March	2021	

• Orlando,	E.	(2018)	Learn	from	Mistakes	[Image]	Education	Inspiration.	Accessed	
from	https://orlandoespinosa.blog/2018/11/22/learn-from-mistakes/	on	8	
March	2021	

• Sprouts	(2016)	Growth	Mindset	vs	Fixed	Mindset	[Videoclip]	YouTube.	Accessed	
from:	https://www.youtube.com/watch?v=KUWn_TJTrnU&t=10s	on	8	March	
2021	
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Име	на	дейността Биомимикрия  
Изх.номер  

IO2 
Партньор Future	Focus 
Дейност	и	клас Любопитство 

8-10	години 
Продължителност 

 

Цели Основни:	Любопитство 
Other:	Creativity 

MATERIALS • Комплект	карти	–	пакет	животни	
• Комплект	карти	–	пакет	предмети	
• Листовеза	рисуване	
• Моливи	

Метод	за	учене  Учителят	 дава	 кратко	 обяснение	 по	 темата	 за	
„биомимикрия“	 и	 показване	 на	 снимките/видеоклип	 на	
учениците,	за	да	отговорите	на	тази	тема. 
 
На	 учениците	 се	 раздават	 няколко	 карти	 със	 снимки	 на	
животни.	 Те	 ще	 включват	 например:	 куче,	 котка,	 птица,	
насекоми	и	т.н.	На	учениците	се	дава	друг	пакет	карти	със	
снимки	на	обекти	като	самолети	и	т.н. 
 
Всичко	 тук	 е	 да	 се	 запознаете	 с	 учениците	 с	 темата	 за	
биомикрия.	От	учениците	се	иска	да	съпоставят	картините	
една	с	друга.	Например	птицата	е	съчетана	със	самолет,	за	
да	 покаже,	 че	 рационализирането	 е	 вдъхновено	 от	
естествените	способности	на	птицата. 
Ученикът,	който	създава	съвпадението,	трябва	да	обясни	
защо	смята,	че	двете	изображения	съвпадат	едно	с	друго.	
Други	ученици	също	могат	да	изразят	мнението	си. 
 
Това	ще	помогне	на	учениците	да	подобрят	умението	си	да	
проявяват	 любопитство	 към	 потенциала	 на	 природата	
около	нас. 
 
Дейността	 може	 да	 бъде	 пренесена	 на	 по-високо	 ниво,	
където	учениците	могат	предлагат	начини	как	природата	
може	да	се	използва,	за	да	помогне	в	ежедневни	сценарии,	
различни	от	примерите,	които	вече	присъстват	в	картите.	
Тук	 учениците	могат	 да	 създадат	 своя	 собствена	двойка	
флаш	карти,	за	да	изобразят	идеята	си.	Този	нов	набор	от	
карти	 може	 да	 се	 използва	 като	 игра	 за	 съвпадение	 и	
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ученикът,	 на	 когото	 е	 хрумнала	 идеята,	 може	 да	 обясни	
връзката	 за	 това	как	този	естествен	елемент	може	да	 се	
прилага	 в	 ежедневието.	 Тази	 част	 от	 дейността	 освен	
засилване	 на	 любопитството,	 ще	 помогне	 и	 за	
подобряване	на	творческите	умения. 
 
Етапи	на	дейността: 
 
РАЗБИРАНЕ:	На	този	етап	учениците	ще	гледат	всякакви	
изображения/видеоклипове	и	ще	слушат	обяснението,	
предоставено	от	учителя. 
ОПРЕДЕЛЯНЕ:	По	време	на	този	етап	учениците	ще	
съберат	цялата	информация,	която	са	получили,	и	ще	
могат	да	разберат	повече. 
ИДЕИ:	Учениците	се	концентрират	върху	опита	си	и	
използват	информацията,	за	да	опитат	да	свържат	
картинките	една	с	друга. 
 
ПРОБРА:	Учениците	се	насърчават	да	споделят	опита	си,	да	
задават	въпроси	и	да	се	опитват	да	дадат	повече	примери. 
ТЕСТ:	 През	 този	 последен	 етап	 учениците	 ще	 могат	 да	
отговарят	на	въпроси,	свързани	с	дейността. 

Визуални 
 
Снимки/Видеа	  
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Гледай: https://www.youtube.com/watch?v=V2GvQXvjhLA   

Подготовка	на	
учителя 

 
 

1. 	Да	подготви	пакети	карти	за	дейността	
2. Да	намери	видеоклипове/изображения,	свързани	с	

дейността	
Обратна	връзка	от	
учителя 

 
 

• Могат	 ли	 учениците	 да	 посочат	 съвпадащите	
двойки	изображения?	

• Могат	ли	учениците	да	говорят	за	връзката	между	
двете	изображения?	

• Могат	ли	децата	да	измислят	още	идеи	освен	тези,	
които	присъстват	в	картите?	

  
 

Източници: 
• Fransen,	B.	(2020)	Learning	from	Mother	Nature	–	Biomimicry	EcoMatcher	

[Photograph]	accessed	from	https://www.ecomatcher.com/learning-from-
mother-nature-biomimicry/	on	9	March	2021	

• Tinyverse	(2019)	Biomimicry	101	–	Examples	of	How	We	Copied	Nature	
[Videoclip]	YouTube	accessed	from 
https://www.youtube.com/watch?v=V2GvQXvjhLA		on	9	March	2021	

• Studios	(2020)	Biomimicry	Design:	Mother	Nature’s	Influence	on	Products	and	
Design	[Photograph]	accessed	from		

• https://ystudios.com/insights-passion/biomimicry-design	on	9	March	2012	
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Име	на	дейността Групови	идеи  
Изх.номер IO2  
Партньор FUTURE	FOCUS 
Дейност	и	клас 8-10	години 
Продължителност 

 

Цели Основни:	Работа	в	екип	и	комуникация 
 
Други:	Учене	от	грешки;	Поемане	на	инициатива;	Как	да	
определим	цел  

Материали  
 

• Изображения	и	видеа,	свързани	с	дейността	 

Метод	за	учене  а)	 Учителят	 насърчава	 започването	 на	 дискусия,	 като	
показва	свързани	с	темата	изображения/видеоклипове 
б)	 Учителят	 кара	 учениците	 да	 разкажат	 истории,	
показващи	как	са	били	инициативни 
в)	Тези	истории	могат	да	бъдат	разделени	на	категории	
пример 
 
*	инициатива	в	училище 
*	инициатива	у	дома 
*	инициатива	за	намаляване	на	конфликтите 
 
г)	 Учениците	 са	 разделени	 на	 по-малки	 групи	 в	
съответствие	с	предпочитаната	от	тях	категория 
д)	 Учениците	 във	 всяка	 група	 започват	 дискусия	 и	
споделят	идеи	по	темата	на	своята	категория 
е)	 На	 групите	 се	 дава	 времеви	 интервал	 да	 разкажат	
своите	истории 
ж)	Другите	групи	коментират	 
 
Това	може	да	бъде	последвано	от	седмица	на	занимания	в	
клас	по	темата	за	инициативата,	като	добрата	инициатива	
ще	бъде	възнаградена	със	звезди	на	дъска. 

Визуални 
 
Снимки/Видеа	  

 

Гледай:	https://www.youtube.com/watch?v=ALtsSru4jzE	 
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Подготовка	 на	
учителя 

Да	 показва	 изображения	 и	 видеоклипове	 на	 класа	 и	 да	
насърчава	 започването	 на	 мозъчна	 атака	 и	 дискусия	 в	
класната	стая. 

Обратна	връзка	от	
учителя 

• Доколко	 тази	 дейност	 насърчи	 комуникацията	 в	
класа?	

• Учениците	поемаха	ли	инициатива	за	
комуникация	с	учителя?	

• Подобри	ли	се	комуникацията	между	учениците?	
• Допринесе	ли	категоризирането	на	идеите	за	

създаване	на	екипи?	
• Работили	ли	са	учениците	със	сходни	идеи	заедно	

като	екип?	
• Споделянето	 на	 подобни	 идеи	 помогнало	 ли	 е	 на	

учениците	да	общуват	по-добре	с	другите	в	класа?	 
 
Източници: 

• Price-Mitchell,	M.	(2018)	How	Kids	Learn	to	Take	Initiative	and	Overcome	
Challenges	[Image]	Roots	of	Action.	Accessed	
from		https://www.rootsofaction.com/take-initiative-kids/	on	8	March	2021	

• RocketKids	(2018)	Taking	Initiave	is	cool	[Videoclip]	YouTube	Accessed	from	
https://www.youtube.com/watch?v=ALtsSru4jzE	on	8	March	2021	
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Име	на	дейността “Базар“  
Изх.номер  

IO2 
Партньор Akademie	 für	 Politische	 Bildung	 und	

demokratiefördernde	Maßnahmen 
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Дейност	и	клас Финансово	образование 
Възраст:	8-10	години 

Продължителност 
 

Цели Основни:	Финансово	образование 
Други:	Креативност 

Материали •	Хартия	и	химикалки	за	наименование,	надпис	и	цена	на	
продуктите 
•	 Хартия,	 за	 да	 направите	 списъци	 кой	 какви	
играчки		предлага	и	кой	ги	е	продал 
•	Маси	//	фотьойли	//	рафтове	//	стаи 
•	Компютри	за	използване	на	дигитални	инструменти 
•	Принтер 
•	Скенер 

Метод	за	учене  •		Учителят	представя	проекта	„Ще	направим	базар”. 
•	 Учениците	 се	 запознават	 с	 предимствата	 и	
недостатъците,	 които	 могат	 да	 възникнат,	 когато	
продуктите	се	купуват	нови	или	използвани.	(Гаранция,	
....) 
•	 Учениците	 се	 запознават	 с	 понятията	 икономическа,	
икономическа	и	социална	стабилност. 
•	Учениците	се	запознават	с	това	как	се	създава	базар	и	
кои	 работни	 стъпки	 трябва	 да	 бъдат	 завършени	 преди	
същинското	събитие. 
•	 Учениците	 се	 занимават	 с	 темите:	 Реклама	 и	
спонсорство. 
•	 Учениците	 разработват	 съвместен	 работен	 план	 и	
описват	всички	работни	стъпки,	които	са	необходими	за	
провеждане	на	базар	и	 каква	работа	 е	необходима	 след	
базара.	 -	 Какво	 се	 случва	 например	 с	 вещи,	 които	 не	 се	
продават	и	вече	не	могат	да	се	вземат,	защото	тези	вещи	
са	били	дарения? 
•	 Учениците	 се	 разделят	 на	 групи	 и	 подготвят	 своите	
задачи. 
Това	могат	да	бъдат: 
•	Създайте	списъци	с	това	кой	какво	иска	да	продаде 
•	Група	се	грижи	за	даренията 
•	Група	се	грижи	за	Webefolder 
•	Може	ди	има	и	жетони	за	покупка	вместо	пари 
•	Група	организира	изхранването	на	гостите 
•	Група	организира	организацията,	...... 
 
Това	 ще	 помогне	 на	 учениците	 да	 събудят	 своя	
предприемачески	дух. 
 
Дейността	може	да	бъде	издигната	на	по-високо	ниво,	ако	
учениците	бъдат	помолени	да	направят	счетоводство	за	
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продажби,	печалби,	допълнителни	разходи,	променливи	
разходи	и	т.н. 
 
Нива	на	активност: 
 
ТЕОРЕТИЧНИ	 ПРИЛОЖЕНИЯ:	 Учениците	 придобиват	
знания	 по	 теми,	 свързани	 с	 икономически	 въпроси	 в	
търговията. 
СЪБИРАНЕ	 НА	 ИДЕИ:	 Учениците	 разсъждават	 върху	
преживяванията,	 които	 са	имали,	 когато	 са	 посещавали	
базар	 и	 използват	 тази	 информация	 и	 своята	
креативност,	за	да	се	опитат	да	измислят	нова	концепция	
за	базар	за	своя	проект. 
ПЛАНИРАНЕ:	 В	 тази	 фаза	 учениците	 описват	
необходимите	работни	стъпки. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ:	 В	 тази	 фаза	 учениците	 провеждат	
битпазара. 
ПОСЛЕДВАНЕ:	Учениците	възстановяват	стата	и	уреждат	
разходите	за	битпазара.  

 
Визуални 
 
Снимки/Видеа  

 
 
 
 
 
  

Подготовка	на	
учителя 

1.	Подгответе	теоретични	материали 
2.	Учителят	трябва	да	реагира	изключително	гъвкаво	и	да	
предоставя	 съдържание	 при	 поискване.	 (Когато	
учениците	 работят	 с	 дигитални	 инструменти,	 като	
например	 създаване	 на	 брошури	 или	 искат	 да	
произвеждат	малки	реклами,	които	искат	да	изпратят	на	
приятели	за	промоционални	цели...)  

Обратна	 връзка	 от	
учителя 

 
Могат	ли	учениците	да	разберат	предприемачеството? 
•	Могат	ли	учениците	да	разберат	по-добре	продуктовия	
цикъл	и	влиянието	върху	него,	особено	във	връзка	с	
целите	за	устойчиво	развитие? 
•	Могат	ли	учениците	да	използват	нови	дигитални	
инструменти	за	подражание/извършване	на	
предприемачески	дейности	в	малък	мащаб?  
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Име	на	дейността Отговорни	млади	граждани  
Изх.номер  

IO2 
Партньор Akademie	 für	 Politische	 Bildung	 und	

demokratiefördernde	Maßnahmen 
Дейност	и	клас Как да си поставим цел 

Възраст:	8-10	years 
Продължителност 

 

Цели Основни:	Как да си поставим цел 
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Други:	Кеативност 
Материали • Хартия	

• Ножици	
• Лепило	
• Периодика,	списания	
• Материал	за	декорация	
• Моливи	
• Консумативи	за	боядисване	
• Шнури	и	др.	
• Фотопринтер	
• Компютър	
• Принтер	
• Скенер	 

Метод	за	учене •	Учителят	дава	кратко	обяснение	на	тема	„Как	наистина	
можете	да	постигнете	целите	си”? 
Основните	теми	са: 
•	Дефиниране	на	целите	(пример:	Нова	година) 
•	Ресурси	в	живота	ми	–	кой	или	какво	ще	ми	помогне	да	
постигна	целите	си? 
•	Пречки	в	живота	ми	–	кой	или	какво	ми	пречи	да	
постигна	целите	си? 
•	Игра:	Какво	ме	води	напред	–	стъпка	по	стъпка! 
•	Визуализиране	на	цели	–	моята	визия 
  
Дефиниране	на	целите	(пример:	Нова	година) 
•	В	сесията	за	планиране	учениците	споделят	цели	или	
решения,	които	са	или	не	са	постигнали	преди. 
•	След	това	учениците	обсъждат	какво	е	необходимо	за	
постигане	на	целите	->	мозъчна	атака	(реални	цели,	а	не	
непостижими) 
  
Ресурси	в	живота	ми	–	кой	или	какво	ще	ми	помогне	да	
постигна	цели?	Пречки	в	живота	ми	–	кой	или	какво	ми	
пречи	да	постигна	целите	си? 
•	Учителят	сега	въвежда	термините	ресурси	и	пречки. 
•	Учениците	получават	карти	с	думи	(интернет,	спорт,	
смартфон,	...)	върху	тях	или	карти,	които	не	казват	нищо	
и	те	сами	могат	да	напишат	нещо	върху	тях.	Те	
приписват	тези	карти	към	категориите	ресурси	или	
пречки. 
•	Учениците	обсъждат	резултатите	си	в	пленарна	сесия. 
•	Целта	е	учениците	да	осъзнаят	ситуацията	с	ресурсите	
и	пречките	като	двигатели	или	бариери	за	постигане	на	
техните	цели. 
  
Учениците	трябва	да	осъзнаят,	че	в	техните	ръце	е	да	
постигнат	целите	си. 
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Игра:	Какво	ме	води	напред	-	стъпка	по	стъпка! 
Учениците	чуват	приказка.	(Човек	иска	да	постигне	цел.	
Учениците	трябва	да	си	предствят,	че	и	те	искат	да	
постигнат	тази	цел.	Всеки	ученик	получава	карта,	в	
която	е	посочено	от	кое	семейство	е,	какви	финансови	
средства	са	налични,	какво	училищно	образование	имат	
здравните	изисквания	на	родителите	му	,	и	т.н.	Сега	
всички	ученици	застават	в	една	редица	и	слушат	
въпроси	и	винаги,	когато	могат	да	отговорят	с	„да“	на	
въпроса,	им	е	позволено	да	направят	крачка	напред. 
В	края	на	играта,	разбира	се,	не	всеки	е	стигнал	отпред. 
 
 

• Следва	дискусия	на	мета	ниво,	насочена	към	това	
защо	 не	 всеки,	 независимо	 от	 усилията,	 които	
полага	за	постигане	на	целта	си,	не	винаги	може	да	
я	постигне.	

• Дискутират	се	въпроси,	свързани	с	това:	
• Колко	гъвкави	трябва	да	сме?	
• Какво	означава	„ориентиран	към	решение“	в	този	

контекст?	И	т.н.	
 
В	 последната	 част	 на	 упражнението	 учениците	 се	
обръщат	 към	 собствените	 си	 цели	 -	 трябва	 да	 ги	
визуализират: 
 
Визуализиране	на	цели	-	моята	визия 
•	Учителят	предоставя	теоретичната	информация. 
 
Това	 упражнение	 е	 добро	 за	 интердисциплинарно	
обучение.	 Това	 упражнение	 може	 да	 се	 приложи	 по:	
изобразително	изкуство	/	визуално	образование. 
 
Това	ще	помогне	на	учениците	да	се	съсредоточат	върху	
целите	си. 
 

Нива	на	активност: 
 
РАЗБИРАНЕ: 
В	 тази	 фаза	 учениците	 научават	 за	 връзката	 между	
ресурсите	и	пречките	и	факторите,	 които	им	влияят	да	
постигнат	целите	си 
 
ОПИТ: 
В	тази	фаза	учениците	научават	в	ролева	игра,	че	не	само	
тяхното	 аз	 е	 отговорно	 за	 постигането	 на	 целта,	 но	 и	
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други	 фактори,	 като	 произхода,	 решават	 дали	 мога	 да	
постигна	всички	цели	или	не. 
 
ДЕФИНИРАНЕ: 
Учениците	определят	цели	и	се	опитват	да	ги	представят	
визуално. 

Визуални 
 
Снимки/Видеа  

 

Подготовка	 на	
учителя 

1.	Осигурете	материали	за	творческите	дейности 
2.	Представете	историята	 за	 играта	 „стъпка	 по	 стъпка“,	
подгответе	карти	със	ситуации	и	карти	с	въпроси 
3.	Подгответе	теоретични	материали 

Обратна	 връзка	 от	
учител 

•	 Могат	 ли	 учениците	 да	 видят,	 че	 ресурсите	 ги	
доближават	до	целите	им	и	че	пречките	им	пречат	да	ги	
постигнат? 
•	Могат	ли	учениците	да	опишат	други	влияещи	фактори,	
които	освен	тяхната	воля	и	ангажираност,	също	могат	да	
повлияят	на	постигането	на	целите? 
•	 Ще	 могат	 ли	 децата	 да	 визуализират	 самостоятелно	
целите	си	в	бъдеще? 
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ANNEX 1 – Шаблон	за	дейност	
 
Име	на	дейността Да	творим	заедно  
Изх.номер  

IO2 
Партньор ArtSmart 
Дейност	и	клас Групова	работа	и	общуване 

8-10	години 
Продължителност 30	минути 
Цели Дейността	ще	научи,	че	дори	ако	човек	има	ограничени	

ресурси	 (тук:	 цветове),	 сътрудничеството	 с	 други	 ще	
осигури	отличен	краен	резултат. 
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Дейността	 ще	 развива	 работа	 в	 екип,	 включително	
такива	умения	като 

• 	споделяне	на	задачи	и	ресурси, 
• 	комуникация	 и	 слушане	 (включително	 не	

говорене	 на	 всички	 членове	 на	 екипа	 по	 едно	 и	
също	време); 

• 	намиране	 на	 общо	 съгласие	 за	 това	 как	 да	
продължите 

Материали • Оборудване	за	рисуване	или	оцветяване	
• Ако	 работите	 с	 цветове,	 “работно	 облекло”	 за	

размяна	
  

Метод	за	учене  ● Учителят дава кратко въведение за работата в екип и 
основните причини, поради които в екипи ще постигнем 
повече. 
● Класът се разделя на отбори от по 3 члена всеки. 
● Всеки член на екипа получава 2 цвята, с които трябва да 
работи. Всеки от членовете на екипа може да избере 
цветовете, с които ще работи. 
● Допълнителна възможност: ако работят с цветове, 
членовете на екипа могат да получат свои собствени четки, 
гъби или друго оборудване за рисуване, с което работят и 
да не сменят с други членове на екипа; 
● Смяната на цветовете между членовете на екипа не е 
разрешена, те трябва да си сътрудничат, използвайки точно 
тези цветове, които имат. 
● Учителят дава задачата или темата, по която екипът да 
работи 
● В процеса на дейността учителят наблюдава 
комуникацията на екипа – насърчава лидерството и се 
опитва да ограничи хаоса в екипа. 
● Всеки екип работи по разработката на една рисунка. 

Визуални 
 
Снимки/Видеа 

 

Подготовка	на	
учителя 

• Материали	за	рисуване	и	оцветяване.	Ако	се	
работи	с	цветове,	материали	за	защита	на	
учениците	(например	пластмасови	фолиа,	
престилки,	мушами	и	др.)	

• Предпочитани	цветове	за	предлагане:	Черен,	Бял,	
Жълт,	Червен,	Зелен,	Син	
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• Тема	или	тема	за	работата	–	достатъчно	просто	
за	деца	на	възраст	8-10	години	и	съобразено	с	
наситеността	на		цветовете	(напр.	нашия	град,	
нашата	класна	стая,	ние	и	т.н.)	

Обратна	връзка	от	
учителя 

 
 

• Подобри	ли	се	способността	за	сътрудничество	в	
екипите	по	време	на	задачата?	

• Успяха	ли	учениците	да	работят	с	ограничени	
ресурси?	

• Успяха	ли	отборите	да	се	справят	с	ограничените	
ресурси	(напр.	факта,	че	в	началото	имат	само	6	
цвята,	другите	цветове	могат	да	се	смесват	чрез	
сътрудничество);	

• Някой	от	членовете	на	екипа	пое	ли	инициатива	
да	бъде	лидер	и	да	ръководи	процеса	на	
рисуване?	
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Име	на	дейността Игра	на	карти:	Каква	е	стойността 
Изх.номер  

IO2 
Партньор ArtSmart 
Дейност	и	клас Групова	работа	и	общуване 

8-10	години 
Продължителност 30	минути 
Цели Основни:	Научете,	че	различните	неща	имат	различна	

стойност.	И	за	да	имаме	едно	нещо,	обикновено	трябва	
да	се	откажем	от	нещо	друго,	което	е	общ	урок,	който	
тази	дейност	трябва	да	научи. 
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Допълнителни:	Усъвършенстване	на	умението	за	
броене. 
  

Материали Карти	 с	 различни	 неща,	 които	 класът	 вижда	 и	
използва	 в	 ежедневието	 си.	 Подготвени	 дизайни	
на	картички: 
•Шоколадче 
•	Ябълка 
•Сладолед 
•Мляко 
•Плюшено	мече 
•	Велосипед 
•	Компютър 

 
Учителят	може	да	подготви	допълнителни	карти	
при	 необходимост.	 Картите	 трябва	 да	 бъдат	
отпечатани	 преди	 часа,	 за	 предпочитане	 цветно.	
Размерът	не	е	предварително	дефиниран,	те	могат	
да	 бъдат	 A6	 или	 A7	 или	 различни	 размери,	 най-
ценните	карти	могат	да	бъдат	най-големите. 
Количеството	 карти	 също	 не	 е	 предварително	
дефинирано,	 но	 най-малко	 ценните	 неща	 трябва	
да	 се	 отпечатват	 най-много	 пъти	 и	 учителят	
трябва	да	следи,	че	се	случват	„Обменни	курсове“	
на	нещата. 
„Обменни	 курсове“	 могат	 да	 бъдат	 следните	
(могат	да	се	променят	от	учителя): 
•	1	ябълка	е	1	бонбони 
•	1	сладолед	е	2	бонбони	или	ябълки 
•	1	мляко	е	2	сладоледа 
•	1	плюшено	мече	е	5	пакета	мляко 
•	1	велосипед	е	10	плюшени	мечета 

•	1	компютър	е	5	велосипеда 
Да	пресметнат:	1	компютър	е	1000	бонбона☺	  

Метод	за	учене  • Учителят	 подготвя	 картите:	 поне	 1	 компютър,	
поне	5	велосипеда,	поне	10	плюшени	мечета,	поне	
10	млечни	карти,	поне	20	сладоледа	Candy	Bars	и	
карти	с	ябълки.	

• Учителят	може	или	да	 действа	 като	 „банка“	 и	 да	
разменя	по-малко	ценни	карти	с	по-ценни,	или	да	
раздаде	всички	карти	на	класа	и	да	остави	самите	
ученици	да	правят	размяна;	

• По	време	на	процеса	учителят	подчертава,	че	за	да	
получиш	нещо,	човек	трябва	да	се	откаже	от	друго	
нещо.	 Или	 в	 ежедневието,	 ако	 детето	 иска	 ново	
плюшено	мече,	то	си	струва	нещо,	в	този	случай	10	
сладоледа.	
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• Дейността	може	да	се	извърши	до	края	на	часа	или	
докато	повечето	деца	постигат	това,	което	желаят	
най-много.	

 
Визуални 
 
Снимки/Видеа  

Дизайните	на	карти	са	по-долу. 

Подготовка	на	
учителя 

Учителят	трябва	да	подготви	карти,	минимално	
количество,	посочено	по-горе	в	„Материали“,	но	колкото	
по-голяма	е	групата,	толкова	повече	карти	трябва	да	
бъдат	подготвени.	Учителят	може	да	въведе	свои	
собствени	карти	или	свои	собствени	„обменни	курсове“ 

Обратна	връзка	от	
учителя 

 
 

• Помогна	ли	дейността	на	учениците	да	развият	
критично	мислене?	

• Помогна	ли	дейността	на	учениците	да	разберат,	
че	всичко	има	някаква	стойност?	

• •	Помогна	ли	дейността	на	учениите	да	развият	
своите	умения	за	броене	и	базова	математика.	
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Име	на	дейността Игра	за	броене  
Изх.номер IO	2  
Партньор ArtSmart 
Дейност	и	клас Финансова	грамотност 

8-10	години 
Продължителност 30мин 
Цели Усъвършенстване	на	уменията	за	броене	и	събиране  
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Материали • 1-3	зарчета	
• Карти	с	резултати,	представляващи	едната	

повърхност	на	заровете	(приложение	1.1)	
• Жетони	(в	приложение	1.3.)	ИЛИ	използвайте	

някои	налични	материали,	като	черупки,	боб,	
дървени	пръчки,	малки	камъни,	жълъди,	стикери	

Метод	за	учене  • Учениците	 хвърлят	 заровете	 в	 предварително	
определен	 ред	 (напр.	 всички	 седят	 в	 кръг	 и	
хвърлят	по	посока	на	часовниковата	стрелка).	

• Всеки	 ученик	 получава	 резултатна	 карта	 със	
сумата,	която	са	натрупали.	Целта	е	да	се	запомни	
резултата	 и	 да	 се	 вдигне	 ръка	 веднага	 щом	 се	
достигне	някакво	конкретно	число	(например	15;	
20	или	25	–	което	може	да	бъде	решение	на	класа	
преди	 играта).	 За	 да	 направят	 играта	 по-
предизвикателна,	играчите,	когато	получат	своята	
карта	 с	 резултати,	 трябва	 да	 я	 държат	 с	 лице	
надолу,	за	да	тренират	и	паметта	си.	Ако	забравят	
резултата	 си,	 започват	 да	 отчитат	 отначало	 (ако	
обявят,	че	са	постигнали	резултата,	но	сбъркат,	те	
също	трябва	да	започнат	да	броят	отначало	или	по	
съгласие	 на	 класа	 получават	 други	 по-малко	
сурови	наказание.	

• Когато	 някой	 достигне	 уговорения	 брой	 точки,	
той	получава	жетон	(циклът	трябва	да	се	играе	до	
края,	 така	 че	 ученикът,	 който	 хвърли	 заровете	
първия,	да	няма	предимство)	

• Победител	е	ученикът,	който	получи	най-много	
жетони	или	който	достигне	първия	
предварително	договорен	брой	жетони	(напр.	3)	

• За	по-големи	класове	ученици	те	могат	да	бъдат	
разделени	на	групи	ученици,	така	че	играта	да	
продължи	по-бързо.	В	случай	на	групи	може	да	се	
направи	и	групово	състезание	коя	група	прави	
повече	жетони	или	коя	група	най-бързо	събира	
предварително	определено	количество	жетони	

• За	да	се	усложни	играта,	могат	да	се	добавят	
допълнителни	математически	действия,	напр.	
умножение	

Визуални 
 
Снимки/Видеа  

Резултати	–	приложение	1.1 
Зарове	с	цифри	или	точки	1-6	(не	са	включени)	ИЛИ	
изрежете	и	залепете	зарчета	от	приложение.1.2 
Примери	за	жетони	–	приложение	1.3 
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Подготовка	на	
учителя 

Подгответе	материали	за	играта	–	карти	с	резултати,	
зарове	и	жетони.	Решете	до	какъв	брой	ще	се	играе	
всеки	рунд	(например	15;	20;	25),	решете	дали	играчите	
виждат	своите	карти	с	резултати	или	не	(тренира	и	
паметта)	и	решете	кога	играта	да	приключи. 
Помислете	за	някои	прилики	в	реалния	живот	и	реалния	
живот	на	финансите,	напр.	събирането	на	точки	сега	е	
като	спестяването	на	пари	за	някои	по-големи	цели. 

Обратна	връзка	от	
учителя 

Играта	развила	ли	е	уменията	за	броене? 
Играта	развила	ли	е	паметта,	ако	картите	с	
резултати	са	скрити? 

Имаха	ли	дискусиите	за	спестяване	отражение	при	
децата,	осъзнаха	ли,	че	спасяването	всъщност	е	толкова	
лесно,	колкото	тази	игра	(или	някакво	друго	размисъл	
или	дискусия)? 

	

	

	

	

	

	

	

	

Приложение 1.1 
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Карти с резултати с числа и точки. Готов за употреба и оцветяващ шаблон. 

 

 
 

Приложение 1.2 
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Шаблони за зарове. Зарове с точки. Зарове с числа.
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Приложение 1.3 
  Готови за употреба и оцветяване жетони. 
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Детско	предприемачество 
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Име	на	дейността Първият  
Изх.номер  

IO2 
Партньор ArtSmart 
Дейност	и	клас Поемане	на	инициатива 

8-10	години 
Продължителност Въведение	в	дейността	10мин 

Сумиране	на	резултатите	в	края	на	деня/седмица	5	
минути	(общо	20-25	минути) 

Цели Да	повиши	чувството	за	инициативност	в	класа	чрез	
насърчаване.	Дейността	също	трябва	да	засили	
чувството	за	конкуренция,	тъй	като	участниците	в	класа	
не	само	поемат	инициатива	да	отговорят	на	въпроса	или	
да	изпълнят	задачите,	но	и	да	се	състезават	кой	ще	го	
направи	най-много	пъти.  

Материали Дейността	не	изисква	специфични	материали,	
единствената	необходимост	е	да	осигурите	дъска,	
където	се	събират	„значки“	за	това,	че	сте	първи	(или	
малки	магнити,	стикери	или	някакво	пространство	на	
бялата	дъска)  

Метод	за	учене  • Учителят	 запознава	 с	 концепцията	 за	
инициативата	и	едно	от	най-лесните	упражнения,	
които	могат	да	се	направят	в	училище	–	да	бъдеш	
първият,	 който	 вдига	 ръка,	 за	 да	 отговори	 на	
въпроса	в	класа.	

• Дейността	 продължава	 една	 седмица	 или	 месец	
(решение	 на	 учителите)	 със	 сума	 от	 резултатите	
след	всеки	ден	или	седмица.	

• Уроците,	в	които	участват	класовете	и	се	отчитат	
значките,	 могат	 да	 бъдат	 или	 само	 уроците	 на	
класния	ръководител	или,	ако	е	уговорено,	и	други	
уроци.	

• Ако	има	повече	от	един	ученик,	който	вдига	ръка,	
дайте	 възможност	 да	 отговорят	 на	 въпроса	 на	
всички	 тях	 и	 дайте	 „значката“	 на	 всички	
отговорили	 (не	 зависи	 от	 това	 дали	 отговорът	 е	
правилен);	

• За	предпочитане	да	се	насърчи	участието	на	по-
малко	активни	и	малко	срамежливи	членове	на	
класа	
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• Ако	класът	вече	има	електронна	система	за	
значки,	ако	е	възможно,	там	се	въвежда	нова	
значка	за	инициативност	или	за	да	се	направят	
тези	значки	по-специални,	те	все	още	се	раздават	
по	осезаем	начин.	 

Визуални 
 
Снимки/Видеа  

Неприложимо. 

Подготовка	на	
учителя 

Учителят	трябва	да	подготви	„значки“	и	дъската,	където	
ще	бъдат	събрани 
Въведение	за	важността	на	инициативата. 

Обратна	връзка	от	
учителя 

• По-малко	 ли	 се	 страхуват	 учниците	 да	 вдигнат	
ръка	първи?	

• Като	цяло	в	класът	има	ли	някои	много	активни	
„вдигащи	ръка“	или	активността	е	разпределена	
повече	или	по-малко	равномерно	в	класа.	Ако	има	
малко	изявени	членове,	намалява	ли	тази	
поляризация	по	време	на	дейността	(по-малко	
активните/срамежливите	членове	на	класа	
започнаха	ли	да	участват	по-активно	по	време	на	
дейността)?	

• Оцениха	ли	членовете	на	класа,	че	инициативата	
може	да	доведе	до	„награда“,	напр.	учениците,	
които	са	били	твърде	срамежливи	или	неактивни	
в	началото,	но	по	време	на	дейността	са	разбрали,	
че	инициативата	може	да	ги	доведе	до	значки?	

 
  

	

	

	

KID_Preneurship 
Детско	предприемачество 

 
 2020-1-LV01-KA201-077505 

 

Име	на	дейността Дефиниране	на	целта/Целеполагане  
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Изх.номер  
IO2 

Партньор ArtSmart 
Дейност	и	клас Как	да	поставим	цел 

8-10	години 
Продължителност 30	минути	(комбинация	от	няколко	кратки	сесии) 
Цели Дейността	ще	научи	участниците	да	определят	целите	си,	

да	ги	следват	и	да	оценяват	нивото	на	постижението	им.  
Материали Дъска	 или	 друга	 повърхност,	 където	 целите	 могат	 да	

бъдат	записани	и	да	останат	видими	през	целия	период	
от	време.  

Метод	за	учене  • Учителят	провежда	кратка	уводна	лекция	за	това	
какво	е	цел	и	защо	е	важно	да	ги	поставите.	

• В	началото	на	деня	учителят	моли	класа	да	
напише	точна,	измерима	цел	за	деня.	Тъй	като	
дейността	е	разделена	на	много	дни,	учителят	
може	да	напомня	основните	уроци,	научени	през	
предходните	дни	(например	неизмерими	или	
неточни	цели),	така	че	предишните	грешки	да	не	
се	повтарят;	

• В	края	на	деня	класът	обсъжда	нивото	на	
постигане	на	поставените	цели,	дали	е	
постигнато,	какво	е	помогнало	за	постигането	и	
ако	не	е,	какви	са	основните	причини	за	
непостигането	им.	

• Дейността	се	повтаря	за	2-4	седмици	или	по-
дълъг	период	от	време.	Започвайки	от	седмица	
№2,	класът	може	да	добави	дефиниция	на	целта	
на	седмицата.	

Визуални 
 
Снимки/Видеа  

 

Подготовка	на	
учителя 

• Въвеждаща	лекция	за	поставяне	на	цели	по	
материали	от	курса	„KIDpreneurship(детско	
предприемачество)”.	

• Дъска	или	друга	повърхност,	където	целите	могат	
да	бъдат	записани	и	да	останат	видими	през	
целия	период	от	време	

Обратна	връзка	от	
учителя 

• Разбра	ли	класът	необходимостта	от	поставяне	на	
цели?	

• Дали	целите	са	били	точни	и	измерими?	Ако	не,	
подобри	ли	се	по	време	на	изпълнението	на	
дейността?	
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• Оценката	на	целите	помогна	ли	за	поставянето	на	
повече	„измерими“	цели	през	следващите	дни?	

• Учеше	ли	се	класът	от	грешките,	направени	в	
предишни	дни?	Подобри	ли	се	качеството	на	
целите	по	време	на	изпълнението	на	дейността?	

• Ако	дейността	се	проведе	поне	2	седмици,	разбра	
ли	класът	как	да	изгради	по-голяма	цел	(седмична	
цел)	от	по-малки	(дневни	цели)?	
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Име	на	дейността Бижутата	на	природата  
Изх.номер  

IO2 
Партньор FUTURE	FOCUS 
Дейност	и	клас Креативност 

8-10	години 
Продължителност 

 

Цели Основни:	Креативност 
 
Други:	Работа	в	екип	и	комуникация;	Любопитство  

Материали • Глина	
• Закопчалки/клипсове	
• Грънчарски	инструменти	 
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Метод	за	учене   
Дейност на място 
Класът отива в най-близкото поле/гора/парк 
 
Учениците трябва да: 
а) Наблюдават околната среда около тях 
б) Събират клонки, листа, малки камъчета 
 
Дейност, базирана в клас 
а) На учениците се раздават глинени и грънчарски 
инструменти. 
б) Учителят показва изображенията, за да вдъхнови 
творческите идеи на ученика 
в) Учениците като група измислят идеи какво могат да 
създадат. 
г) Учениците проектират бижута от глина, използвайки 
събраните предмети като вдъхновение, за да създадат свой 
собствен артикул. 
д) Учителят помага на учениците да интегрират своите идеи, 
за да направят дизайна, който са планирали. 
е) Аксесоари като се предоставят от учителя. 
 
Обхватът на тази дейност е да насърчи децата да 
наблюдават и творят, като се вдъхновяват от нещата около 
тях. 

Визуални 
 
Снимки/Видеа	  
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WATCH:	https://www.youtube.com/watch?v=hDNN_JxMfFA	 
 

Подготовка	на	
учителя 

 
 

1. Подготовка	на	необходимите	материали	преди	
сесията	

2. Да	получите	формуляр	за	съгласие	от	родителите	
за	излизане	на	екскурзия	
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3. Повторете	правилата	за	сигурност	и	безопасност,	
когато	сте	извън	училището	 

Обратна	връзка	от	
учителя 

 
 

• Какво	са	научили	учениците	от	наблюдението	на	
света	около	тях?	

• Колко	креативни	са	били	учениците	при	
създаването	на	неща,	вдъхновени	от	природата?	

• Доколко	тази	дейност	подобри	творческите	
умения	на	децата?	 

 
 
 

Източници: 
• Celtic	Design	Real	Leaf	Jewellery	[Photograph]	Accessed	from	

https://celticdesignscotland.com/real-leaf	on	9	March	2021	
• Star	Shack	Art	(2020)	Making	Earrings	from	Air	Dry	Clay	–	DIY	Clay	Jewellery	

[Videoclip]	YouTube.	Accessed	
from			https://www.youtube.com/watch?v=hDNN_JxMfFA	on	9	March	2021	

• The	Editors	of	Encyclopaedia		Britannica	The	History	of	Jewellery	Design	
[Photograph]	Accessed	from	https://www.britannica.com/art/jewelry/The-
history-of-jewelry-design	on	9	March	2021	
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Име	на	дейността Способността	да	задавам	въпроси  
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Изх.номер IO2  
Партньор Fondazione	Patrizio	Paoletti 
Дейност	и	клас Наблюдавайте	абсолютно	обикновен	предмет	и	обучете	

класа	да	задава	възможно	най-много	нови	въпроси	за	
него,	на	които	не	знае	отговорите.	Въпросът	на	тази	
задача	ще	бъде	придружен	от	изследвания	в	
извънучебно	време. 

Продължителност 30	–	40	минути 
Цели -	задълбочаване	на	познанието,	че	творческият	процес	

се	генерира	от	способността	да	се	задават	въпроси 
 
-	стимулиране	на	учениците	в	разбирането	на	„света”	зад	
всеки	предмет,	изобретение,	идея; 
 
-	разбиране	на	усилията	и	намерението	да	се	допринесе	
за	подобряване	на	качеството	на	живот	в	общи,	
ежедневни	предмети,	изобретения	и	идеи.	 

Материали 5	обекта	за	обща	употреба,	напр.	Телефон,	компютър,	
ток,	ключове,	машина	за	закуски.  

Метод	за	учене  Учителят	пише	5	въпроса	на	черната	дъска	(учителят	
трябва	да	има	предварителна	представа	за	отговорите): 

1) Кой	е	измислил	обекта? 
2) Каква	е	целта	на	изобретението? 
3) Защо	изобретението	работи? 
4) Как	обществото	се	е	възползвало	от	това? 
5) Каква	е	ползата	за	изобретателя? 

	
Учителят	представя	предметите	един	по	един	и	
стимулира	учениците	да	обмислят	въпросите	на	
дъската. 
Учителят	подчертава	всички	въпроси,	на	които	все	още	
няма	отговор,	и	обобщава	колко	неща	още	трябва	да	
открием	за	света	около	нас. 
 
Учителят	възлаага	на	всеки	ученик	малко	изследване	
върху	обект,	който	ученикът	избира	с	помощта	на	
учителя.	След	това	детето	отговаря	на	въпросите	с	всеки	
достъпен	за	него/нея	инструмент	(включително	
интервюта	с	родители	и	семейство). 
 
Задачата	ще	бъде	придружена	от	последен	въпрос:	
какво	научихте	в	търсене	на	отговора	на	тези	прости	
въпроси? 

Визуални 
 
Снимки/Видеа	  

Учениците	могат	да	обогатят	изследването	с	
изображения. 
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Подготовка	на	
учителя 

Преди	да	представите	предметите	в	клас,	намерете	
отговорите	на	въпросите,	предложени	на	учениците. 
 
Учителят	ще	се	съсредоточи	върху	любопитството	и	
върху	стимулирането	на	интереса	към	околната	среда.  

Обратна	връзка	от	
учителя 

-	Колко	задълбочени	са	отговорите? 
-	Как	усилията	при	изпълнение	на	задачата	са	
стимулирали	любопитството? 
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Име	на	дейността Малък	свят,	голям	свят 

Изх.номер IO2 

Партньор Fondazione	Patrizio	Paoletti 
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Дейност	и	клас Любопитство 
	8-10	години 

Продължителност 15'	презнтация 
30'	работа	в	групи 
15'	Комнтари	върху	работата	на	групите 
Домашна	работа 

Цели • Подхождайте	към	текущите	задачи	с	нагласа	за	
любопитство	и	интерес.	

• Да	инициира	у	децата	важния	процес	на	задаване	на	
критични	въпроси	за	събития.	

Материали •	местни	вестници; 

•	международна	преса 

•	4-5	фотокопия	на	първа	страница	на	всеки	от	2-та	
вестника (в	зависимост	от	броя	на	групите,	на	
които	класът	ще	бъде	разделен) 

Метод	за	учене  1. Учителят	представя	на	класа	първите	страници	на	
трите	вестника.	Всички	заглавия	на	трите	вестника	се	
четат	заедно.	Коментирайте	с	целия	клас	как	темите	
на	първите	страници	се	различават	една	от	друга	по	
мащаба	на	изследване.	

2. След	това	учителят	ще	прочете	подробностите	за	
частта	от	всеки	вестник	който	е	избрал	

3. След	това	класът	ще	се	раздели	на	4-5	групи.	
4. Всяка	група	ще	се	опита	да	отговори	(накратко	с	един	

или	два	реда	за	всеки	въпрос)	на	6-те	въпроса	за	всяка	
статия	(Кой?	Какво?	Кога?	Къде?	Как?	Защо?).	

5. Коментирайте	заедно	въпроси	към	отделните	групи	
*	Кое	беше	най-лесно	и	кое	най-трудно?	Какво	
открихте,	че	знаете?	Какво	открихте,	което	не	знаехте? 
6. Ще	бъде	дадена	домашна	задача	(учителят	може	да	
реши	дали	да	даде	това	изследване	индивидуално	или	
в	групи	в	зависимост	от	условията):	Купете	
национален	вестник,	изберете	новина,	която	ви	
допада,	повторете	същата	анкета,	разширявайки	
качеството	и	дълбочината	на	отговорите	(най-малко	5	
реда	за	всеки	отговор).	Те	ще	трябва	да		изготвят	
изследователска	работа,	свързана	с	изрезката	на	
избраната	статия	и,	ако	желаят,	ще	могат	да	вмъкнат	
допълнителни	елементи	(изображения,	повече	
подробности	от	същата	тема	и	т.н.).	
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Визуални 
 
Снимки/Видеа 

Учениците	могат	да	използват	изображения,	за	да	
обогатят	изследователската	си	работа	у	дома. 

Подготовка	на	
учителя 

Учителят	разглежда	първите	страници	на	трите	вестника	
и	избира	новина,	подходяща	за	работата,	която	трябва	да	
се	свърши	(доста	кратки	статии,	в	които	е	възможно	да	се	
отговори	на	6-те	въпроса.	Важно	е	новините,	избрани	в	
местния	вестник,	да	са	за	местната	област	и	новините	в	
националния	вестник	да	са	за	света	или	континента). 
 
Учителят	набляга	на	важността	да	ставаме	все	по-добри	
във	все	по-голям	мащаб	и	да	надхвърляме	
възможностите	на	това,	което	е	около	нас,	за	да	разберем	
по-добре	света,	хората	и	събитията. 
Всъщност	е	много	вероятно	колкото	по-голям	е	мащабът	
(с	международното	списание),	толкова	по-сложна	да	бъде	
работата	и	толкова	по-малко	ученици	да	имат	
инструменти	за	отговор	на	въпросите.	Това	изобщо	не	е	
проблем,	а	по-скоро	възможност	да	се	замислим	колко	
много	още	можем	да	открием	и	колко	завладяващо	е	да	се	
интересуваме	от	това,	което	е	„по-голямо“	и	не	се	
забелязва	веднага.  

Обратна	връзка	от	
учителя 

• Работата	в	клас	помогнала	ли	е	на	учениците	да	
осъзнаят	понятието	"мащаб	на	интересите"	(малки	
събития	около	вас	срещу	големи	събития	в	света)?	

• Работата	в	групата	беше	ли	активна?	

• Справиха	ли	се	с	домашното	точно,	ясно	и	конкретно?	
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Име	на	дейността Изследване	на	изобретения 

Изх.номер IO2 

Партньор Fondazione	Patrizio	Paoletti 

Дейност	и	клас 	8-10	години 
 
Редица	изобретения,	които	са	променили	историята	на	
човечеството,	са	представени	накратко	в	класната	стая.	В	група	
децата	ще	могат	да	изберат	своето	любимо	изобретение	и	да	се	
включат	в	различни	изследователски	стъпки,	за	да	задоволят	
всяко	любопитство,	което	може	да	имат	към	него:	те	могат	да	
включват	въпроси	за	човека,	който	е	замислил	идеята,	въпроси	
около	историческия	период,	в	който	се	е	случило;	
функционирането	на	изобретението	и	всички	начини,	по	които	
е	употребявано.	Ще	бъде	от	съществено	значение	да	се	
стимулират	творчески	въпроси	като:	С	какво	допринася	това	
изобретение?	Какъв	би	бил	светът	без	това	изобретение?	В	
каква	ситуация	бихме	живели?	Какви	идеи	ви	носи	това	
изследване?	Какъв	напредък	още	може	да	постигне	
човечеството? 

Продължителност 15	мин-	презентация 
Проучване(2	часа	в	клас	или	за	домашна	работа) 
45	мин	–	презентация	на	резултати	от	проучването	на	всяка	
група 
15	мин	-	дискусия  

Цели -	Стимулиране	на	любопитството	и	удивлението	у	децата 
-	Осъзнаване	на	контекста,	който	генерира	идеята 
• Да	осъзнаем	как	една	идея	може	да	бъде	принос	към	

обществото	

Материали Ако	изследователската	работа	се	извършва	в	клас,	от	
съществено	значение	е	да	се	предостави	възможност	на	
отделните	групи	да	сърфират	в	Интернет	и	(ако	желаят,	могат	
да	изследват	с	помощта	на	хартиен	носител)	да	разпечатват	
изображения	и	материали. 
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Метод	за	учене  1. 	Разделете	класа	на	4/5	групи.	
2. 	Учителят	накратко	представя	на	класа	10	изобретения,	

които	са	променили	историята	(примери:	колелото,	
велосипеда,	печатната	хартия,	водоснабдяването,	
електричеството,	телефона,	телевизията,	интернет,	
лекарствата,	които	са	решили	пандемии,	може	да	се	
изберат	и	само	тези,	които	биха	могли	да	ни	помогнат	да	
спасим	планетата:	например	сито	за	филтриране	на	морска	
вода,	гъби,	които	абсорбират	масло,	екологични	
автомобили	и	др.)	

3. Всяка	група	избира	изобретението,	което	е	най-
впечатляващо,	но	изборът	не	трябва	да	се	повтаря.	

4. Всяка	група	ще	трябва	да	напише	изследователска	работа,	
отговаряща	на	следните	въпроси:	Как	работи	
изобретението?	Кой	човек	или	група	е	замислил	идеята?	В	
кой	исторически	период	е	замислено	изобретението?	
Какви	нужди	е	имал	историческият	период?	Какви	
приложения	на	изобретението	са	били	или	могат	да	бъдат	
използван?	Подобрило	ли	е	света	и	живота	на	хората?	
Затруднило	ли	го	е?	Какъв	би	бил	светът	без	това	
изобретение?	В	каква	ситуация	бихме	живели?	И	какви	
идеи	ни	носи	това	изследване?	Какъв	напредък	все	още	
може	да	постигне	човечеството?	Какво	бихте	искали	да	
видите	изобретено	в	тази	област?	

5. Всяка	група	ще	представи	работата	си	на	класа.	В	този	
момент	учителят	трябва	да	посочи	колко	нови	неща	са	
открити	в	резултат	на	изследването	на	учениците.	

Визуални 
 
Снимки/Видеа 

Учениците	могат	да	използват	изображения,	за	да	обогатят	
изследователската	си	работа	у	дома. 

Подготовка	на	
учителя 

 
Учителят	избира	10	изобретения,	които	могат	да	въвлекат	
учениците. 
Учениците	се	разпределят	в	групи	така,	че	всеки	да	може	да	
допринесе	за	груповата	работа. 
Учителят	ще	трябва	да	прецени	дали	задачата	може	да	бъде	
изпълнена	в	училище	(ако	има	средства	и	време)	или	може	да	
бъде	възложена	у	дома	(ако	учениците	могат	да	работят	
заедно). 

Обратна	връзка	от	
учителя 

• Колко	задълбочена	е	изследователската	работа?	

• Придружена	ли	е	от	задълбочено	проучване?	

• Доколко	е	стимулирано	осъзнаването	на	стойността	на	
творчеството	за	човечеството?	
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Име	на	дейността Колко	много	уча	от	грешките	си! 

Изх.номер IO2 

Партньор Fondazione	Patrizio	Paoletti 

Дейност	и	клас 	8-10	години 
 
Да	се	учим	от	грешките:	Всяко	дете	е	насърчено	да	се	
съсредоточи	върху	собствените	си	грешки.	Всеки	е	
насърчен	да	си	зададе	следните	въпроси	относно	
грешката:	в	каква	ситуация	правя	или	съм	допуснал	тази	
грешка?	Тогава	човек	може	да	напише	поне	пет	причини,	
поради	които	е	благодарен	за	тази	грешка.	Може	да	е	
забавно	да	приключим	работата	с	фразата	на	Снупи:	
„Научих	толкова	много	от	грешките	си,	че	мисля	да	
продължа	да	ги	правя.“ 

Продължителност 30	минути 
Същото	упражнение	може	да	бъде	направено	няколко	
пъти	във	времето,	за	да	анализира	задачи	от	различни	
дисциплини  

Цели  
 
• Не	гледайте	на	грешките	негативно,	а	като	стъпка	към	

това	да	станете	все	по-способни:	грешките	са	
страхотен	учител!	

• Допринесете	за	осъзнаване,	че	всеки	творчески	процес	
предполага	напредък,	но	всеки	път,	когато	направиш	
нещо	ново	и	важно,	ще	сгрешим!	Това	е	част	от	
пътуването"Само	който	не	прави	нищо,	не	греши".	

Материали Учителят	ще	избере	индивидуална	задача,	която	вече	е	
изпълнена	от	класа. 5	обекта	за	обща	употреба,	напр.	
Телефон,	компютър,	ток,	ключове,	машина	за	закуски. 
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Метод	за	учене  1. 	Изберете	вече	изпълнена	от	учениците	задача,	в	
която	има	поне	една	значителна	грешка.	Ако	е	трудно	
да	се	избере	подходяща	задача	от	вече	изпълнените,	
учителят	може	да	подготви	дейност	специално	за	тази	
цел.	

2. Учениците	ще	бъдат	насърчени	от	учителя	да	изберат	
грешката,	която	искат	да	изследват	(учителят	ще	им	
помогне	да	изберат	тези,	които	са	най-подходящи	за	
дейността).	

3. Всеки	е	насърчен	да	си	зададе	следните	въпроси	
относно	грешката:	Не	разбрах	нещо	ли?	Грешката	на	
емоция	ли	се	дължи?	(например	когато	се	вълнувам	за	
изпит)	Грешката	на	разсейване	ли	се	дължи?	В	каква	
ситуация	правя	или	съм	допуснал	тази	грешка?	

4. След	като	определи	вида	на	грешката,	всяко	дете	ще	
напише	какво	ще	трябва	да	направи/упражне,	за	да	не	
прави	грешката	отново;	

5. Какво	научих	от	грешката	си?	Че	трябва	да	задълбоча	
познанията	по	темата?	Че	трябва	да	се	отпускам	
повече?	Че	трябва	да	съм	по-концентриран?	

6. След	това	те	могат	да	напишат	поне	пет	причини,	
поради	които	той/тя	е	благодарен	за	тази	грешка.	

7. Може	да	е	забавно	да	приключим	работата	с	фразата	
на	Снупи:	„Научих	толкова	много	от	грешките	си,	че	
мисля	да	продължа	да	ги	правя.“	

Визуални 
 
Снимки/Видеа  

 

Подготовка	на	
учителя 

Учителят	трябва	да	избере	задачите	и	грешките,	които	да	
бъдат	изследвани. 
-	подходящи	са	за	дейността 
-	грешки,	които	детето	може	да	"управлява"	и	към	които	
то	не	е	особено	чувствително,	в	следствие	на	което	
повишават	способността	му	за	толерантност	и	се	справят	
с	по-важни	грешки 
-	важно	е	учителят	да	подчертае	много	силно	значението	
на	откритията,	които	всеки	ще	направи	за	собствените	си	
грешки,	възвръщайки	увереността	и	чувството	за	
способности 
-	За	да	помогне	за	консолидиране	на	разбирането,	
учителят	често	може	да	се	заеме	с	процеса	на	„прозрение“,	
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генериран	от	упражнението,	когато	възникнат	грешки	в	
бъдеще. 

Обратна	връзка	от	
учителя 

• Учениците	идентифицираха	ли	причината	и	контекста	
на	своята	грешка?	(ако	все	още	не	са	разбрали,	
повторете	упражнението	с	други	работни	материали)	

• Успял	ли	е	ученикът	да	създаде	проактивно	
отношение	към	грешката?	

• Важен	фактор	е	оценката	във	времето	(по-рядко	ли	
допуска	същата	грешка?).	
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Детско	предприемачество 
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Име	на	дейността Мога	да	разчитам	на	себе	си 

Изх.номер IO2 

Партньор Fondazione	Patrizio	Paoletti 

Дейност	и	клас 8-10	години 
 
Поемане	на	инициатива:	Децата	ще	започнат	да	се	учат	от	
своите	консолидирани	умения	и	качества	(както	
човешки,	така	и	учебни).	Класът	заедно	ще	избере	
основното	качество	на	всеки	от	учениците,	което	трябва	
да	бъде	потвърдено	от	самото	дете.	След	като	получи	
обратна	връзка	за	своята	компетентност/качество,	всеки	
може	да	се	съсредоточи	върху	резултатите.	Например:	
„тъй	като	имам	тази	компетентност,	мога	да	направя:	
1,2,3,4,5	..“.	След	това	той/тя	може	да	ги	прочете	или	да	ги	
каже	на	класа	(всички	или	само	някои	от	тях). 

Продължителност Фаза	1:	30	мин 
Фаза	2:	15	мин 
Фаза	3:	с	течение	на	времето	периодично	засилвайте	
намеренията	и	разбиранията	на	ученика	в	случаите,	
когато	той/тя	може	да	поеме	инициативата 

Цели • Признаване	на	собствените	умения	и	компетенции	
• Свързване	на	собствените	умения	и	компетенции	със	

задачи	
• Придобиване	на	увереност	в	собствените	си	

способности	с	цел	поемане	на	инициатива	

Материали Всяко	дете	трябва	да	има	толкова	листа	хартия,	колкото	
неговите	съученици	и	голям	плик,	в	който	ще	напишете	
името	си,	за	да	получите	обратна	връзка. 
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Метод	за	учене  Фаза	1:		
А)	Подредете	класа	в	кръг. 
Б)	На	свой	ред	всеки	ученик	се	изправя	и	всички	негови	
съученици	са	помолени	да	запишат	своите	умения	и	
таланти	на	лист	хартия.	Това	могат	да	бъдат	качества	по	
учебни	предмети,	спорт,	взаимоотношения	или	личност. 
В)	Всички	листове	се	предават	на	ученика,	който	ги	
поставя	в	своя	плик. 
Г)	В	края	на	„кръга“	всеки	ученик	може	да	сподели	с	класа	
една	от	характеристиките,	които	е	получил,	в	които	
вижда	себе	си	и	които	го	правят	щастливи. 
Фазата	ще	завърши	с	това,	че	учителят	набляга	на	
чувството	за	благополучие,	което	идва	от	знанието,	че	
нечии	качества	са	признати	и	как	това	ни	прави	силни. 
	
Фаза	2: 
Всеки	ученик	ще	бъде	помолен	да	се	съсредоточи	върху	
лист	хартия	върху	полезността	и	стойността	на	
качествата	и	уменията,	за	които	е	признат,	че	притежава. 
След	това	той	или	тя	ще	запише	ситуациите,	в	които	ще	
може	да	поеме	инициативата	благодарение	на	тези	
качества. 

VISUALS 
 
Images/videoclip  

 

Подготовка	на	
учителя 

• Не	се	изисква	специална	подготовка,	освен	да	се	
насочи	вниманието,	че	всички	ученици	получават	
положителна	обратна	връзка.	

• Ще	бъде	важно	да	се	провери	дали	получената	от	
колеги	обратна	връзка	е	конкретизирана	и	
претворена	във	възможности	за	действие	и	
инициатива.	

Обратна	връзка	от	
учителя 

-	Възхитени	ли	бяха	учениците	от	обратната	връзка	от	
класа?	Бяха	ли	изненадани? 

-	Успяха	ли	поотделно	да	превърнат	своите	умения	във	
възможности	за	действие?	(тази	ключова	стъпка	ще	
изисква	най-много	вниманието	на	учителя). 
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Име	на	дейността Мога	да	разчитам	на	себе	си 

Изх.номер IO2 

Партньор Fondazione	Patrizio	Paoletti 

Дейност	и	клас Целева	група/категория	умения:Как	да	дефинирате	цел,	
да	поемете	инициатива,	да	работите	в	групи	и	да	
общувате. 
Децата	се	разделят	на	групи,	избират	обект,	който	ги	
интересува,	избират	слоган	за	популяризирането	му,	
определят	кой	може	да	се	интересува	от	него	и	защо. 
Налични	материали. 
Дейност	на	учителя: 
Учителят	обсъжда	работата	с	целия	клас.	 
Учителят	задава	на	децата	стимулиращи	въпроси. 

Продължителност Фаза	1:	30мин 
Фаза	2:	30мин 

Цели -	Разберете	концепцията,	че	за	да	„работи“	нещо,	то	
трябва	да	бъде	добре	съобщено 
-	Идентифицирайте	ключовите	въпроси	за	успеха	на	
даден	продукт	чрез	правилните	въпроси	(цел,	
разпространение,	критичност) 

Материали 10-15	Изображения	на	търговски	обекти	с	различни	
заглавия,	които	да	са	разнообразни	(обувка,	бижу,	
трактор,	музикален	инструмент,	набор	от	цветове,	
облекло	на	малко	дете,	храна	за	котки	и	др.) 

Метод	за	учене  фаза	1) 
Учителят	представя	предметите	един	по	един,	като	казва	
само	имената	им. 
Класът	се	разделя	на	малки	групи	и	всяка	група	избира	
обект	от	представените	(възможно	е	един	и	същ	обект	да	
бъде	избран	от	повече	от	една	група) 
Класът	избира	слоган	за	продажба	на	обекта. 
Всяка	група	представя	своя	продукт	и	слоган	на	класа. 
стъпка	2) 
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Учителят	задава	следните	въпроси	въз	основа	на	
работата	на	групата: 
Защо	избрахте	този	продукт? 
Защо	избрахте	този	слоган? 
Защо	хората	биха	го	харесали? 
Кой	би	го	харесал	конкретно? 
Колко	може	да	струва?	Кой	може	да	го	купи? 
Къде	трябва	да	рекламирате	този	продукт	за	да	го	види	
вашата	целева	група? 
(важното	е	децата		да	се	насърчат	да	задават	много	
въпроси	относно	процеса	и	също	така	да	се	
идентифицират	трудностите,	които	биха	могли	да	
срещнат). 

Визуални 
 
Снимки/Видеа 

В	края	на	работата,	ако	инструментите	и	условията	
позволяват,	ще	бъде	възможно	да	се	покаже	на	
учениците	реклама	за	успешен	продукт. 

Подготовка	на	
учителя 

• Подготвяне	на	обекти	
• Подготовка	на	въпроси	
• Избор	на	успешна	реклама	(ако	е	възможно,	покажете	

я	в	клас.	ако	това	не	е	възможно,	децата	могат	да	
бъдат	помолени	да	изброят	рекламите,	които	виждат	
по	телевизията,	в	интернет	или	на	улицата)	

Обратна	връзка	от	
учителя 

• Въпросите	стимулираха	ли	любопитството	на	класа?	
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Име	на	дейността Какъв	човек	искам	да	бъда?	Как	мога	да	развивам	себе	

си? 

Изх.номер IO2 

Партньор Fondazione	Patrizio	Paoletti 

Дейност	и	клас 8	–	10	години 
 
Как	да	дефинирате	цел:	като	се	започне	от	най-важните	
стремежи,	да	се	научите	да	се	вслушвате	в	своите	
предпочитания	и	да	затвърдите	своите	таланти.	
Индивидуални	упражнения:	примери:	„Какъв	човек	
искате	да	бъдете,	когато	пораснете?	Какви	качества	вече	
притежавате?“	Сега	помислете	как	да	направите	тези	
качества	още	по-силни	в	различните	области	на	живота	
(в	класната	стая,	у	дома,	в	спорта,	с	приятели).	За	поне	
една	област	опишете	какво	можете	да	направите,	когато	
развиете	това	качество	още	повече.	След	това	се	опитайте	
да	поставите	този	резултат	във	времева	рамка.	 
Подкрепата	на	учителя	ще	бъде	много	важна	както	за	
укрепване	на	уменията,	така	и	за	поставяне	на	цели	в	
подходящ	срок.	Ако	детето	желае,	то	може	да	сподели	
целите	си	с	класа. 

Продължителност 1час 

Цели -	идентифициране	на	най-силните	си	стремежи 
-	повишаване	на	нечии	таланти 
-	фокусирайте	се	върху	действия,	които	се	ръководят	от	
умения	и	желания. 
 
Като	се	има	предвид	възрастта	на	децата	и	целта	на	
дейността,	важно	е	работата	да	не	е	директно	насочена	
към	професионален	изход	например,	а	да	остане	по-
отворена	към	меки	умения:	какъв	човек	искам	да	стана?	
какви	таланти	имам? 

Материали 
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Метод	за	учене  Индивидуална	работа.	Задайте	развитието	на	тази	
тема/проучване: 
Какъв	човек	искам	да	бъда?	Как	мога	да	тренирам	себе	
си? 
1)	От	учениците	се	иска	да	опишат	човешките	качества,	
които	са	най-важни	за	тях. 
2)	Как	мога	да	проявя	тези	качества	още	днес	със	
семейството	си	и	с	приятели	и	в	училище? 
3)	Как	мога	да	направя	така,	че	да	бъда	още	по-способен	в	
това?	Дай	примери. 

Визуални 
 
Снимки/Видеа  

n/a 

Подготовка	на	
учителя 

• Не	е	задължително	детето	да	работи	само	(без	помощ).	
учителят	трябва	да	обърне	внимание	на	това	да	
помага	на	децата	да	направят	връзката	между	това,	
което	искат,	и	това,	което	могат	да	направят.	Важно	е	
примерите	да	идват	от	тях.	

Обратна	връзка	от	
учителя 

• Лесно	ли	се	идентифицираха	най-важните	човешки	
качества?	

• Ясно	ли	е	на	децата	как	могат	да	се	проявят?	

• Ясно	ли	е	на	децата	какво	да	правят,	за	да	ги	
подобрят?	
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Име	на	дейността Mr.	&	Mrs.	Right  
Изх.номер  

IO2 
Партньор Akademie	 für	 Politische	 Bildung	 und	

demokratiefördernde	Maßnahmen 
Дейност	и	клас Учене	чрез	грешки 

Възраст:	8-10	years 
Продължителност 

 

Цели Основни:	Учене	чрез	грешки 
 
Други	  

Материали • Подготвени	упражнения	
• Модели	на	грешки	
• Видеоклипове,	 които	 показват,	 че	 можете	 да	 се	

учите	от	грешките	(най-добри	практики)	
Метод	за	учене Част	1 

Учителят	 стимулира	 дискусия	 на	 тема	 „допускане	 на	
грешки“.	 Децата	 седят	 в	 кръг	 на	 пода	 с	 флипчарт	 в	
средата.	На	флипчарта	пише:	„Грешки	–	какво	от	това!“ 
Учителят	 моли	 децата	 да	 помислят	 за	 последния	 път,	
когато	са	направили	грешка. 
Каква	грешка	си	направил? 
Как	те	накара	да	се	почувстваш? 
Какво	влияние	оказва	грешката	сега? 
 
След	това	децата	трябва	да	се	замислят	каква	грешка	са	
допуснали	 веднъж	 другите.	 Децата	 не	 трябва	 да	
обсъждат	грешка,	допусната	от	дете,	което	присъства	в	
групата.	 Най-добре	 е	 човекът	 да	 бъде	 наречен	 с	
въображаемо	име. 
Сега	трябва	да	помислят	какво	са	си	помислили,	когато	
този	човек	е	направил	грешка? 
Какво	влияние	оказва	грешката	върху	настоящето? 
 
Учениците	трябва	да	осъзнаят,	 че	много	малко	 грешки,	
направени	 в	 миналото,	 оказват	 влияние	 върху	
настоящето	 и	 че	 следователно	 не	 е	 необходимо	 да	 се	
обръща	твърде	много	внимание	на	тези	грешки. 
 
След	 това	 те	 трябва	 да	 говорят	 за	 това	 дали	 грешките	
също	могат	да	бъдат	възможности	и	кои. 
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Учителят	записва	тези	възможности	на	флипчарта. 
 
Учениците	 трябва	 да	 осъзнаят,	 че	 могат	 да	 се	 учат	 от	
грешките,	а	също	и	от	грешките	на	другите. 
 
Сега	учителят	моли	учениците	да	гледат	видеоклиповете	
на	тема	„допускане	на	грешки“. 
 
Учениците	трябва	да	осъзнаят,	че	много	деца	имат	един	
и	същ	проблем,	възникват	едни	и	същи	чувства. 
 
Част	2 
 
Редактиране	на	грешки 
Учителят	раздава	упражнения,	а	децата	трябва	да	търсят	
грешки. 
Това	могат	да	бъдат	различни	упражнения. 
Упражнения	от	интернет 
Грешки,	които	учениците	намират,	например,	в	текст	на	
роднияезик,	...	... 
Стратегии	за	това	как	да	се	подходи	към	затворен	текст	и	
т.н. 
 
Учениците	 трябва	 да	 се	 научат	 да	 търсят	 грешки	 и	 да	
разработват	стратегии	за	избягването	им. 

Визуални 
 
Снимки/Видеа  

Изгледай: 
https://youtu.be/ndvt89ybSSE 
https://youtu.be/E0TA60qo4-o 
https://youtu.be/iNVxv8w5ILE 
 

Подготовка	 на	
учителя 

1. Да подготви упражнения за заниманието 

Обратна	 връзка	 от	
учител 

• Могат ли учениците да разберат, че грешките са част от 
живота, могат да се случат на всеки и в крайна сметка не е 
задължително да имат влияние върху живота, който 
следва?	

• Могат	ли	учениците	да	разпознаят,	че	грешките	са	
възможности	и	че	човек	се	учи	от	грешките?	

• Могат	 ли	 да	 разработят	 стратегии	 за	
минимизиране	на	грешките	в	определени	области	
и	задачи	в	бъдеще?	

Ресурси: 
• https://youtu.be/E0TA60qo4-o	last	accessed	on	12.03.2021.	
• https://youtu.be/iNVxv8w5ILE	last	accessed	on	12.03.2021.	
• https://youtu.be/ndvt89ybSSE	last	accessed	on	12.03.2021.	
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Име	на	дейността Световно	кафене  
Изх.номер  

IO2 
Партньор Akademie	 für	 Politische	 Bildung	 und	

demokratiefördernde	Maßnahmen 
Дейност	и	клас Creativity 

Classes:	8-10	years 
Продължителност 

 

Цели Оснновни:Креативност 
 
Други:Работа	в	екип	и	общуване  

Материали • Флипчарти	
• Маркери	за	флипчарт	
• различни	пастели	

Метод	за	учене  Световното кафене е подходящо: 

• когато много различни деца мислят заедно по сложна тема 
като правилата на класа 

• ако трябва да е видима гледната точка на всеки по въпрос 
или тема 

• като начално събитие за процеса на промяна 

Световното кафене 

Намерението на World Café е да въведе възможно най-
разнородна група от хора в интензивни дискусии: 
Творческите решения и идеи трябва да се появят чрез 
оживен обмен на информация по обща тема. Това трябва да 
стане чрез свързване в мрежа, стимулиране на мислите на 
участниците и използване на "колективната интелигентност 
на групата". 

От 20 до няколкостотин участници. 

На децата се задава един въпрос или поредица от 
координирани въпроси. 

Децата говорят за индивидуалните въпроси на масите си за 
около 5 минути. След това всяко дете търси нова маса и носи 
наученото до момента като „доклад за мнение“ на 
новосформираната група. 

На старата маса остава само едно дете. Като „домакин” той 
приветства новите деца и им разказва какво е било 
обсъждано на масата им до момента. След това всички 



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - development  
of the Entrepreneurship mindset in our kids 
 

 

продължават да работят по стария или новия въпрос, докато 
дойде време за следващата промяна на местата и т.н. 
Идеите, темите и въпросите постепенно започват да се 
задълбочават и свързват. 

От една страна, идеите се свързват в мрежа чрез постоянната 
смяна на партиите на масата и словесния обмен. От друга 
страна, всички участници записват мислите си върху 
хартиени листове, които остават на масата. По този начин 
мислите могат да бъдат прочетени и допълнени в следващия 
кръг. 

 
• Учителят дава кратко обяснение за Световното кафене и 
показва видеоклипа на учениците, за да обясни метода. Ако 
видеоклипът не изяснява всички въпроси, на отворените 
въпроси относно метода се отговаря подробно, за да може 
упражнението да бъде изпълнено добре. 

 
• На учениците се дава темата (напр. Ние сме общност и 
създаваме правила за класа, правила за почивка, правила за 
екскурзии, ...). 

 
• Учителят разделя учениците на групи. 

• Учениците отиват до определените им маси. 

• Учениците се справят със съответните въпроси и променят 
таблиците, ... (виж описанието на метода) 

Този метод ще помогне на учениците да формулират по-
добре своите цели, да инициират процеси на творческо 
мислене, така че да могат да действат по-ориентирани към 
решенията, да общуват по-добре помежду си. Консенсусно 
решение вместо решение на мнозинството! 

Фази на дейността: 

 
ВЪВЕДЕНИЕ / РАЗБИРАНЕ: 

В тази фаза учениците гледат всички видеоклипове и слушат 
обясненията на учителя. 

 
ОПРЕДЕЛЕТЕ ЗАДАЧАТА: 
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В тази фаза се въвежда задачата, по която учениците ще 
работят. 

 
НАМЯНЕ НА ИДЕЯ / РЕШЕНИЕ: 

Учениците мислят за целите, които трябва да бъдат 
постигнати и използват информацията на всеки, за да 
измислят полезни правила в обмена на информация, идеи, 
преформулации, които са полезни за общността на класа. 

Визуални 
 
Снимки/Видеа  

Изгледай:	 
https://www.youtube.com/watch?v=ihf-LrqKGHU 
https://www.youtube.com/watch?v=qTiBLZJmd00  

Подготовка	 на	
учителя 

1. Да	 подготви	 хартия	 за	 флипчарт	 и	 химикалки	 за	
флипчарт	за	дейността	

Обратна	връзка	от	
учителя 

• Този	 метод	 улеснява	 ли	 учениците	 да	 събират	 и	
приемат	различни	гледни	точки	по	дадена	тема?	

• Този	метод	позволява	ли	на	учениците	да	изготвят	
план	 за	 действие	 и	 да	 разработват	 стратегии	 по-
бързо?	

• Могат	 ли	 учениците	 по-лесно	 да	 приемат	
предложения	 за	 подобрение,	 които	 вече	 са	
разработени?	

• Могат	 ли	 учениците	 да	 разберат	 процеса	 на	
вземане	на	решения?	

 

Източници: 
• https://sustainingcommunity.wordpress.com/2013/09/21/school-world-cafe/	

on	9	March	2021	
• https://www.youtube.com/watch?v=ihf-LrqKGHU	on	9	March	2021	
• https://www.youtube.com/watch?v=qTiBLZJmd00	on	9	March	2021	
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Име	на	дейността Ти	водиш,	аз	слушам 
Изх.номер  

IO2 
Партньор ArtSmart 
Дейност	и	клас Групова	работа	и	общуване 

8-10	години 
Продължителност 30	минути 
Цели Дейността	ще	научи	участниците	да	дават	точни	команди	

и	да	слушат	внимателно.	Дейността	също	трябва	да	научи	
екипа	да	не	говори	(да	дава)	едновременно.  

Материали • Шал	или	друг	материал	за	покриване	на	очите	на	
члена	на	екипа,	който	се	води.	

Метод	за	учене  • Класът	се	разделя	на	отбори	от	по	3-4	души.	
• Очите	на	един	от	членовете	на	екипа	се	покриват	

очи	с	шал,	а	другите	членове	на	екипа	трябва	да	го	
преведат	през	 „маршрута“,	 определен	от	 учителя	
(„маршрутът“	 може	 да	 бъде	 всякакъв,	 като	 се	
започне	 от	 достигането	 до	 другия	 край	 на	
класната	 стая,	 до	 курс	 с	 препятствия	 в	 класната	
стая	или	навън	в	двора.	

• За	да	добавите	състезателен	елемент,	може	да	се	
отдели	време	и	да	се	наградят	най-добрите	отбори	

• Всички	членове	на	 екипа	 трябва	поне	 веднъж	да	
бъдат	със	затворени	очи	

• За	 предпочитане	 е	 само	 един	 отбор	 да	 играе	
наведнъж	 (другите	 отбори	 могат	 какво	 и	 да	 се	
научат	от	представянето	на	други	отбори);	

• Водещите	 инструкции	 трябва	 да	 се	 дават	 само	 с	
глас	(устни	инструкции).	

Визуални 
 
Снимки/Видеа  

 

Подготовка	на	
учителя 

• Пригответе	1-2	шала	или	други	парчета	плат,	с	
които	ще	бъдат	покрити	очите	на	члена	на	екипа.	

• Подгответе	маршрут,	който	ще	трябва	да	
преминете	със	затворени	очи.	

• Обяснете	внимателно	как	се	дават	устни	
инструкции	–	те	трябва	да	са	ясни,	навременни	и	
екипът	да	не	говори	едновременно.	

Обратна	връзка	от	
учителя 
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• Подобри	ли	се	способността	за	сътрудничество	в	
екипите	по	време	на	задачата?	

• Научиха	ли	се	членовете	на	екипа	да	дават	ясни	
команди?	

• Членът	на	екипа	с	покрити	очи	подобри	ли	
уменията	си	да	слуша?	

• Екипите	управляваха	ли	сътрудничеството	си	
като	група?	

• Някой	от	членовете	на	екипа	пое	ли	инициатива	
да	бъде	лидер	и	да	ръководи	процеса	на	водене	на	
члена	на	екипа	със	закрити	очи?	
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Име	на	дейността Как изглеждам в очите на другите? 
Изх.номер IO2  
Партньор Фондация	„Ценности,	добродетели,	

интегритет“	(ФЦДИ)	
Дейност	и	възраст Любопитство 

8-10	години 
Продължителност 60-90	мин 
Цели Основни:	Да	стимулира	любопитството 

 
Други:	 
Да	стимулира	на	творчеството 
Да	се	разсъждава	върху	връзката	между	начина,	
по	който	човек	се	възприема	и	как	той/тя	се	
възприема	от	другите 
За	преодоляване	на	възможни	страхове	от	
приемане	чрез	забавление 

Маатериали Клипбордове	(по	един	за	всеки	участник) 
Лист	хартия	А4	(по	един	за	всеки	участник) 
Многоцветни	маркери	(достатъчни	за	
всички	участници) 
Столове	(по	избор) 

														тиксо 
Метод	за	учене  Това	е	упражнение	за	говорене	и	рисуване. 

 
Част	1 
 
Учителят	казва	няколко	встъпителни	думи	за	
това	колко	е	важно	да	изглеждаш	добре.	Той/тя	
може	да	посочи,	че	в	миналото	художниците	са	
рисували	портрети	на	принцове	и	принцеси	и	
тези	портрети	са	били	използвани	за	провокиране	
на	бракове	между	кралски	особи.	Учителят	пита	
децата	как	мислят,	че	изглеждат	в	очите	на	
другите.	На	всеки	участник	се	дава	думата	да	
опише	как	смята,	че	е	гледан	от	останалите.	Какви	
специфични	характеристики	или	детайли	смятат,	
че	другите	биха	уловили?	Дали	се	притесняват	
какво	ще	забележат	другите	или	не?	И	любопитни	
ли	са	да	разберат	как	ги	възприемат	другите	
деца? 
 
Тази	част	от	дейността	трябва	да	звучи	сериозно,	
като	контрапункт	на	забавната	част,	която	ще	
последва.	Учителят	трябва	да	насърчава	децата	да	
изразяват	себе	си,	без	да	се	тревожат	много	за	
реакцията	на	другите,	като	в	същото	време	
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намира	начини	да	предразположи	срамежливите	
деца. 
 
Част	2 
 
Учителят	кани	децата	да	образуват	два	кръга	–	
вътрешен	и	външен.	И	двата	кръга	трябва	да	
бъдат	сформирани	от	равен	брой	участници.	Ако	
числото	е	неравно,	учителят	(или	
неговият/неговият	помощник)	застава	в	един	от	
двата	кръга,	за	да	изравни	числото	и	дава	
инструкции	от	там. 
 
Има	два	начина	за	правене	на	кръгове	-	чрез	
изправени	или	седнали	индивиди.	При	по-малък	
брой	участници	е	препоръчително	участниците	да	
са	прави,	при	по-голям	-	да	се	седнали.	Във	втория	
случай	е	необходимо	да	има	повече	място,	за	да	се	
поберат	двата	кръга	столове. 
 
Във	всяка	от	гореспоменатите	позиции	учителят	
се	уверява,	че	пред	всеки	участник	стои	друг	
участник.	След	това	учителят	дава	подробности	и	
обяснява	правилата	на	дейността.	Децата	във	
вътрешния	кръг	трябва	да	са	модели,	докато	
децата	във	външния	кръг	действат	като	
художници.	Всеки	„модел“	получава	дъска	с	
клипсинг	с	прикрепен	към	нея	лист	хартия	А4.	
Всеки		художник“	получава	различен	цветен	
маркер.	Целта	на	дейността	е	художниците	да	
нарисуват	съвместно	портрети	на	всеки	един	от	
моделите. 
 
По	знак,	даден	от	учителя,	за	20-30	секунди	всеки	
художник	първо	поглежда	човека	пред	себе	си	и	
след	това	прави	само	скица	на	портрета	на	
модела.	Идеята	е	рисуващият	да	не	направи	целия	
портрет,	а	само	част	от	него,	оставяйки	място	на	
друг	художник	да	развие	и	завърши	портрета.	
След	първото	взаимодействие	моделите	остават	
на	местата	си,	докато	всеки	художник	се	отдръпва	
и	се	движи	към	следващия	модел,	правейки	
следващата	скица	в	портрета	на	новия	модел.	По	
този	начин	художниците	се	движат,	поставяйки	
повече	характеристики	в	портрета	на	всеки	
модел,	докато	достигнат	до	първоначалната	
позиция	(пред	първия	модел,	пред	който	са	били).	
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В	края	на	процеса	всеки	модел	получава	портрет,	
направен	от	ръцете	на	всички	художници. 
 
По	време	на	процеса	моделите	не	трябва	да	гледат	
как	се	формират	портретите	им.	Това	се	прави	с	
цел	да	се	изостри	тяхното	любопитство	и	
крайният	резултат	да	бъде	изненада	за	тях. 
 
След	като	цикълът	приключи,	учителят	дава	на	
децата	малко	време	да	разгледат	портретите.	
Процесът	се	повтаря	със	сменени	роли	–	
„моделите“	стават	художници	и	обратно. 
 
Част	3	(по	избор) 
 
Класът	или	групата	деца	могат	да	направят	
изложба	с	получените	катини.	Те	могат	просто	да	
подредят	портретите	един	до	друг,	като	ги	
залепят	с	тиксо	на	дълга	стена.	Учителят	трябва	
да	даде	10-15	минути	на	децата	да	разгледат	
спокойно	както	собствените	си	портрети,	така	и	
тези	на	другите	участници	в	процеса.	След	това	
учителят	кани	децата	да	седнат	в	голям	кръг,	за	
да	обсъдят	случилото	се. 
 
Ако	обратната	връзка	се	провежда	в	друга	стая,	на	
децата	трябва	да	бъде	позволено	да	снимат	
своите	портрети.	Във	всеки	случай	те	трябва	да	
виждат	портретите	по	време	на	дискусията. 
 
Част	4 
 
Учителят	прави	обобщение	на	процеса	с	помощта	
на	въпроси.	Това	може	да	се	случи	в	голям	кръг.	
Въпросите	може	да	са	следните: 
-	Как	се	чувствахте	по	време	на	упражнението? 
-	По-комфортно	ли	се	чувствахте	в	ролята	на	
артист	или	в	ролята	на	модел?	Защо? 
-	Харесвате	ли	вашия	портрет? 
-	Портретът	изненада	ли	ви	с	нещо? 
-	Кои	са	вашите	отличителни	черти	(които	
знаете),	изобразени	в	портрета? 
-	Има	ли	детайли	в	портрета,	за	които	не	сте	
подозирали,	че	съучениците	ви	ще	уловят? 
-	Какво	изобразиха	художниците,	което	не	знаете	
за	себе	си? 
-	Вашият	портрет	съдържа	ли	елементи	от	вашето	
облекло? 
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-	Как	бихте	се	облекли	или	с	какво	бихте	
допълнили	имиджа	си,	ако	отидете	на	бизнес	
среща? 
-	Бихте	ли	показали	вашия	портрет	и	на	кого?	
Каква	според	вас	би	била	реакцията? 

ВИЗУАЛНИ 
 
Изображения/видеоклип  

Версия	на	дейността,	проведена	по	време	на	
смесена	мобилност	за	млади	хора	и	младежки	
работници	във	Велинград,	България	(юни,	2019	

г.)  
 
Версия	на	дейността	по	време	на	обучение	на	
учители	в	Несебър,	България	(март	2018	г.)

 
 
Резултати	от	дейността,	проведена	по	време	на	
младежкия	обмен	“Out	of	the	box”,	проведен	в	
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Самоков,	България	през	август	2019	г.

 
 
Източник:	ФЦДИ,	фотоархив	на	реализирани	
проекти 

Подготовка	на	учителя Това	занимание	е	наистина	забавно.	Учителят	
винаги	може	да	разчита,	че	упражнението	ще	
създаде	добра	атмосфера	в	класната	стая.	В	
същото	време	е	добре	да	се	извлекат	от	
упражнението	всички	значими	ползи	както	за	
децата,	така	и	за	тематичната	област	–	в	нашия	
случай	предприемачески	умения. 
 
Учителят	също	трябва	да	е	добре	подготвен	за	
логистиката	на	упражнението.	Необходимо	е	
място,	особено	ако	дейността	се	извършва	на	
столове.	Трябва	да	се	има	предвид,	че	всички	
„художници“	трябва	да	преминат	към	следващия	
„модел“,	за	да	започнат	следващия	етап	на	
рисуване	(т.е.	няма	да	има	стол,	който	да	не	е	
зает.).	Това	ще	улесни	учителя	да	контролира	
процеса.	Ако	упражнението	се	изпълнява	в	
изправено	положение,	винаги	има	риск	един	
художник	да	бъде	по-бавен	и	да	се	образува	
струпване	в	част(и)	на	кръга	–	т.е.	двама	или	
трима	художници	да	изчакат	реда	си	пред	
определен	модел,	а	други	модели	да	останат	без	
художник	пред	себе	си. 
 
Учителят	също	трябва	да	дава	инструкциите	на	
глас	(евентуално	чрез	микрофон,	така	че	всички	
да	чуват)	и	да	гарантира,	че	децата	се	движат	
плавно	и	синхронизирано	във	външния	кръг. 

Обратна	връзка	на	
учител 

Учителят	може	да	оцени	дейността	на	
няколко	нива: 
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-	Емоционалната	реакция	и	качеството	на	
забавлението	по	време	на	дейността. 
-	Дълбочината	и	качеството	на	реакцията	
на	учениците	върху	техните	портрети. 
-	Степента	на	развитие	на	способността	на	
децата	да	преценяват	как	изглеждат	в	
очите	на	другите. 

-	Желание	за	промяна	на	външния	вид	с	цел	
постигане	на	резултати	(в	социален	и/или	
предприемачески	контекст). 
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Име	на	дейността Ще	се	продаде	ли	продуктът	или	не?  
Изх.номер IO2  
Партньор Фондация	„Ценности,	добродетели,	

интегритет“	(ФЦДИ) 
Дейност	и	клас Любопитство 

	8-10	години 
Продължителност Веднъж	за	един	час	или	многократно	за	10-20	

минути 
OBJECTIVES Основни:	Стимулиране	на	любопитството 

 
Други: 
За	изостряне	на	наблюдателността	и	критичното	
мислене 
Да	помогне	за	развитието	на	комуникационни	и	
аргументационни	умения 
За	подобряване	на	уменията	за	разсъждение,	
анализ	и	маркетинг 
За	да	помогне	за	разбиране	на	ежедневните	
връзки 
Да	развие	способности	за	предотвратяване	на	
бъдещи	провали	и	за	планиране	на	бъдещ	успех 

Материали Нови	продукти/услуги	на	пазара,	които	ще	
станат	обект	на	наблюдение 

Компютър	с	интернет	връзка	и	шрайбпроектор 
Метод	за	учене  Дейността	разчита	на	провокиране	на	дискусия	

между	участниците	за	съдбата	на	въпросния	
продукт	или	услуга. 
Учителят	(или	учениците)	намира	реални,	
ежедневни	примери	за	иновации	от	цял	свят	или	
местни	източници	и	ги	представя	накратко	на	
класа.	Те	могат	да	включват	примери	за	нови	
продукти,	предназначени	за	пазара.	Някои	от	най-
добрите	дискусии	произтичат	от	„лоши	примери“	
–	т.е.	потребителски	продукти,	за	които	ученикът	
или	учителят	смятат,	че	може	да	не	успеят.	След	
представяне	на	предмета,	ученикът/учителят	го	
предава	из	стаята	и	участниците	в	процеса	
обясняват	защо	смятат,	че	ще	успее	или	ще	се	
провали. 
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Артикулите	могат	да	бъдат	закупени	в	магазин	
или	учениците	могат	да	представят	идеи	за	нови	
продукти.	Обектите	за	внимателно	изследване	са	
обикновени	стоки	като	ученическа	раница	или	
сложни	уреди	като	смартфони.	Или	
учителят/учениците	могат	да	направят	
презентация	за	продукт/услуга	в	Интернет	или	да	
покажат	каталог,	реклама	или	друг	
информационен	материал	за	артикул	за	
продажба.	За	предпочитане	е	обектът,	който	се	
разглежда,	да	е	осезаем,	за	да	може	да	премине	
през	ръцете	на	всеки	и	всеки	участник	да	изрази	
мнение	и	да	направи	прогноза. 
 
В	края	на	процеса	може	да	се	направи	своеобразно	
гласуване,	за	да	се	илюстрират	мненията	на	
участниците.	Ако	в	класа	се	разглеждат	повече	
предмети,	те	могат	да	бъдат	разделени	на	две	
купчини	–	успешни	и	неуспешни,	в	зависимост	от	
изразените	мнения	и	изводи. 
 
Процесът	може	да	се	повтори	няколко	пъти	с	нови	
продукти,	стига	да	има	интерес	и	децата	да	
спечелят	доверието	на	маркетинг	експерти. 

ВИЗУАЛНИ 
 
Изображения/видеоклип  

Подобен	процес	в	55-то	училище	„Петко	
Каравелов”	в	София,	България	(април	2019	г.)

 
 
Източник:	ФЦДИ,	фотоархив	на	реализирани	
проекти 

Подготовка	на	учителя Учителят	първо	трябва	да	реши	дали	дейността	
ще	се	извършва	еднократно	или	многократно.	
Всеки	вариант	има	своите	силни	и	слаби	страни. 
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Еднократното	изпълнение	на	процеса	позволява	
много	продукти	и	услуги	да	бъдат	разгледани	в	
рамките	на	определеното	време.	В	този	случай	
учителят	трябва	да	предостави	предметите	за	
проверка.	Учителят	може	да	закупи	някои	от	тях	и	
той/тя	може	също	да	даде	на	учениците	задачата	
да	донесат	подобни	продукти	от	дома	или	да	
търсят	онлайн	нова	или	иновативна	услуга,	която	
да	представят	на	класа.	Препоръчва	се	
разнообразие	от	стоки,	за	да	свикнат	децата	да	
анализират	различни	предмети,	независимо	от	
тяхната	форма	и	състав. 
 
Многократното	изпълнение	на	процеса	на	по-
малки	интервали	от	време	дава	възможност	на	
децата	да	свикнат	със	заниманието	и	да	го	
очакват	с	нетърпение.	В	този	случай	учителят	
трябва	да	прецени	колко	време	от	часа	иска	да	
отдели	на	тази	дейност	и	колко	пъти	(и	в	кои	
часове)	да	повтори.	Учителят	може	да	дава	
индивидуални	и/или	групови	задачи	на	
конкретни	деца,	за	да	подготвят	следващото	
издание	на	"Продава	се	или	не?"	докато	всички	
ученици	в	класа	се	редуват.	Разбира	се,	учителят	
трябва	да	бъде	подготвен	с	резервен	вариант,	в	
случай	че	децата	не	носят	необходимите	
материали	за	процеса.  

Обратна	връзка	на	
учител 

Най-важното	в	тази	дейност	е	участието	на	
всички.	Артикулът(ите)	трябва	да	премине	
през	ръцете	на	всеки.	Всеки	участник	
трябва	да	направи	наблюдение,	
разсъждение	и	обосновка	за	това	дали	
продуктът/услугата	ще	бъде	успешен	или	
не. 

 
Колкото	повече	аргументи	са	направени	
(дори	и	противоречиви),	толкова	по-добре.	
За	да	предизвика	такъв	тип	отговор,	
учителят	може	да	използва	следните	
въпроси: 
-	 Какво	виждаш? 
-	Каква	е	целта	на	този	предмет/уред? 
-	Вие	лично	бихте	ли	го	купили	и	защо? 
-	Колко	дни	бихте	работили,	за	да	
придобиете	този	артикул? 
-	С	какво	е	полезен	този	продукт/услуга? 
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-	Защо	мислите,	че	хората	няма	да	
предпочетат	този	продукт/услуга? 
-	Какво	е	принципно	новото	в	този	
продукт? 
-	С	какво	се	различава	от	останалите? 
-	Какво	не	ви	достига,	за	да	ви	привлече? 
-	Какво	бихте	подобрили	допълнително	в	
него? 
-	Как	бихте	убедили	родителите	си	да	ви	го	
купят? 

 
-	В	зависимост	от	интензивността	на	
дискусията	и	количеството	и	качеството	на	
представените	аргументи	учителят	може	
да	прецени	успеха	на	дейността. 

 
И	накрая,	като	изненада	и/или	ако	е	подходящо,	
учителят	може	да	подари	обсъждания	предмет	на	
ученика,	който	е	дал	най-оригиналния,	
убедителен	или	изчерпателен	отговор. 
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Име	на	дейността Вълшебната	пръчка  
Изх.номер IO2  
Партньор Фондация	„Ценности,	добродетели,	

интегритет“	(ФЦДИ) 
Дейност	и	клас Учене	от	грешки 

8-10	години 
Продължителност От	90	минути	до	един	ден	(в	зависимост	от	

настройката) 
Цели Основни:	Да	помогне	на	учениците	да	разпознаят	

лошото	поведение/поведение,	да	предложат	
алтернативи	и	да	предложат	коригиращи	
действия 
 
Други:	Поемане	на	инициатива 
															Критично	мислене 
															Преодоляване	на	чувството	за	вина 
														Креативност 
														Позитивно	отношение 

Материали Бял	чаршаф	2м	х	3м	(или	по-голям) 
Въже	или	дървена	пръчка,	за	да	държите	
чаршафа	прав 
Щипки	за	закрепване	на	листа	към	
въжето/пръчката 
Проектор	или	видео	проектор 
лаптоп	(по	избор) 
Хартиен	материал	и	други	различни	
реквизити 

Много	въображение 
Метод	за	учене  Театърът	на	сенките	е	много	прост	и	лесен	

инструмент	за	прилагане	от/с	деца.	В	началото	на	
дейността	учителят	представя	на	децата	местата	
за	„сцена”	и	„публика”	в	стаята.	Всяко	дете	се	кани	
на	сцената,	за	да	мине	близо	до	чаршафа	и	да	се	
запознае	със	сянката	си.	Децата	в	класа	може	да	
бъдат	помолени	да	направят	сюжет/етюд	с	два	
края	–	първо	нещастен	и	после	щастлив.	
Сюжетът/етюдът	може	да	се	състои	от	2-3-4	
логически	свързани	сцени,	обикновено	разделени	
една	от	друга	със	стоп-кадър	(светлината	се	
изключва	и	при	повторно	включване	започва	
друга	сцена).	„Нещастната“	версия	представя	
грешно	поведение	или	грешка	в	избора	или	
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поведението	в	определена	ситуация	и	ситуацията	
логично	се	развива	в	нещастен	край.	
„Щастливата“	версия	започва	от	момента,	след	
който	нещата	са	грешни.	Започва	със	стоп-
моушън	непосредствено	преди	да	е	възникнала	
грешката	и	след	това	сюжетът	се	развива	
алтернативно,	което	води	до	положително	
решение. 
 
Вълшебната	пръчка	е	в	ръката	на	малка	фея,	
която	се	намесва	в	решаващия	момент,	
променяйки	хода	на	представената	история.	
Феята	докосва	с	магическата	си	пръчка	главите	
(или	сърцата)	на	участниците	в	историята	и	те	
променят	мнението	си	и	правят	нещо	различно	от	
това,	което	са	правили	преди.	
	
Когато учениците се почувстват уверени с това 
изразно средство, учителят ги разделя на малки групи 
от по 4-5 лица и им дава задачата да измислят 
история по модела на вълшебната пръчка, за да бъде 
представена на останалите участници. 
 
Учителят трябва да даде на всеки отбор достатъчно 
време първо да измисли сценарий и след това да 
репетира своятапостановка. Ако е необходимо, той/тя 
трябва ненатрапчиво да им помогне да се справят с 
тази нелека задача. Включването на музикален фон в 
изпълнението дава много добър резултат, така че 
учениците трябва да бъдат насърчавани да направят и 
това. 
 
Като цяло от учителя се очаква да даде творческа 
свобода на млади актьори и да се намесва със съвет, 
идея или препоръка само когато е необходимо, 
особено във формирането на сюжета (където децата 
обикновено срещат най-голямите трудности) и с 
неподвижните изображения (времетраенето и 
моментите на стоп-кадрите). В някои случаи е 
полезно учителят да подкрепя децата чрез 
опростяване на техния сюжет, в случай че има твърде 
много действия и може да бъде 
труден за разбиране 
 
Методът	силно	насърчава	иновациите	и	
креативността	и	кара	участниците	да	мислят	как	
да	визуализират	своите	идеи.	В	същото	време	той	
е	еднакво	мощен	като	въздействие	върху	
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аудиторията,	която	може	да	бъде	съставена	от	
други	ученици	в	класа,	други	класове	или	цялата	
училищна	общност	(включително	учители	и	
родители). 
 
В	рамките	на	обучението	по	предприемачество	и	
компетентност	Учене	чрез	грешки	методът	също	
е	много	полезен,	тъй	като	предполага	младите	
участници	първо	да	разпознаят	къде	е	грешката	и	
след	това	да	предприемат	действия,	за	да	я	
коригират. 

ВИЗУАЛНИ 
 
Изображения/видеоклип  

Финална	сцена	на	представление	на	театър	на	
сенките,	базирано	на	концепцията	за	магическа	
пръчка,	проведено	на	20	август	2020	г.	в	гр.	
Велинград,	България	(феята	с	вълшебната	пръчка	
е	в	центъра	на	изображението). 

 
 
Източник:	ФЦДИ,	фотоархив	на	реализирани	
проекти 
 
Видео	клипове	от	четирите	миниатюри,	
съставляващи	спектакъла,	можете	да	видите	на	
фейсбук	страницата	на	проекта	„Сенките	на	
промяната	в	община	Лесичово”: 
	https://www.facebook.com/Сенки-на-промяната-
в-община-Лесичово-628352271148762	  

Подготовка	на	учителя Учителят	заедно	с	децата	трябва	да	промени	
обстановката	в	стаята	и	да	я	направят	подходяща	
за	театър	на	сенките.	Това	включва	затъмняване	
на	прозорци	(с	плътни	завеси,	щори	или	друго)	и	
инсталиране	на	оборудване	за	създаване	на	
театър	на	сенките	–	сцена	и	публика. 
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Ако	учениците	не	са	запознати	с	театъра	на	
сенките,	учителят	може	първоначално	да	им	
пусне	видеоклипове	за	това	изкуство	и	след	това	
да	ги	покани	да	го	опитат.	Това	се	прави,	като	
първо	се	запознаят	децата	със	сенките	им	(всички	
деца	минават	между	прожектора	и	чаршафа,	
разглеждат	отражението	си),	последвано	от	серия	
от	несложни	упражнения	за	един,	двама	или	
трима	души,	като	демонстиране	на	дейности,	
професии	или	животни,	като	се	оставя	на	другите	
да	познаят	какво	точно	се	ипълнява. 
 
Ако	се	осигури	подходящо	време,	подкрепа	и	
условия	за	целия	творчески	процес,	учителят(ите)	
и	публиката	най-вероятно	ще	бъдат	очаровани	от	
продукцията	на	децата. 

Обратна	връзка	на	
учителя 

Не	е	трудно	да	се	оцени	тази	дейност.	
Учителят	просто	трябва	да	оцени	
ентусиазма	на	участниците	в	творческия	
процес	и	аплодисментите	на	публиката. 

 
Ако	разказа	е	добре	структуриран	и	финалът	на	
етюда	е	грандиозен,	и	актьорите,	и	публиката	
дълго	ще	помнят	какви	всъщност	са	
представените	грешки	и	какво	трябва	да	се	научи	
от	тях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KID_Preneurship 
Детско предприемачество 
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Име	на	дейността От	два	молива	–	милионер 
Изх.номер IO2  
Партньор Фондация	„Ценности,	добродетели,	интегритет“	

(ФЦДИ) 
Дейност	и	клас Инициативност 

8-10	години 
Продължителност Един	ден,	седмица,	месец	или	друго	определено	време 
Цели Основни:	Развиване	на	чувство	за	инициативност	и	

предприемчивост 
 
Други:	Иновации 
														Комбинаторно	мислене 
														Тактическо	и	стратегическо	планиране 
														Възползвайте	се	от	възможностите	си 
														Комуникационни	умения 
														Умения	за	убеждаване 
														Учене	от	успех/грешки 

Материали Два	молива	за	всеки	отбор/участник 
Метод	за	учене  Методът	се	основава	на	учене	чрез	опити	и	грешки	и	

стремеж	към	подобрение	във	всеки	следващ	цикъл	от	
процеса.	Дейността	е	адаптация	на	известната	история	на	
предприемача,	който	първоначално	имал	две	ябълки,	
продал	ги,	купил	четири	и	т.н.,	докато	натрупал	
състояние.	В	този	случай	вместо	двете	ябълки	учителят	
ще	даде	на	учениците	като	начален	капитал	два	молива	
(или	други	обичайни	предмети	в	училищния	живот).	
Играта	може	да	се	играе	по	време	на	междучасията	–	
индивидуално	от	всеки	ученик	или	в	отбори	от	3-4	
ученици.	Задачата	на	участниците	е	да	излязат	от	
класната	стая	по	време	на	междучасията	(в	рамките	на	
училището),	да	поемат	инициативата	да	разговарят	с	
ученици	от	други	класове	или	учители,	да	преговарят	с	
тях	и	да	разменят	моливите	за	друг	предмет(и)	от	по-
голямо	стойности/цена	от	моливите.	След	това,	по	същия	
начин,	участниците	трябва	да	заменят	разменения	
предмет(и)	за	друг(и)	обект(и),	който(и)	е/са	по-скъпи	и	
т.н....	Победителят	е	участникът/екипът	с	най-скъпия	
обект,	разменен	в	рамките	на	на	ден	(седмица	или	
определен	от	учителя	период	от	време). 
 
Учителят	може	да	подготви	специални	хартиени	
формуляри,	които	децата	ще	попълват	след	всяка	сделка,	
като	документира	какъв	е	следващият	обект	и	кога	и	от	
кого	е	придобит.	Това	ще	помогне	на	участниците	да	
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отчетат	оборота	и	да	запомнят	стъпките	и	участниците	в	
увеличението	на	капитала. 
 
В	края	на	деня	(или	уговорения	период)	учителят	събира	
участниците	и	те	трябва	да	демонстрират	в	какво	са	се	
превърнали	двата	молива.	Всеки	участник/екип	показва	
търговското	постижение,	оценява	стойността	на	
придобития	предмет(и)	и	разказва	историята	зад	него. 
 
Учителят	улеснява	дебрифинга	с	фокус	върху	опита	на	
участниците,	успешните	и	неуспешните	транзакции	и	
уроците,	научени	по	време	на	процеса. 

Визуални 
 
Снимки/Видеа	 

 

 
 
Източник:	фото	архив	на	ФЦДИ  

Подготовка	на	
учителя 

Учителят	трябва	да	се	подготви	с	историята	на	
милионера,	който	е	започнал	с	двете	ябълки	и	по	този	
начин	да	мотивира	учениците,	поне	като	игра,	да	
последват	този	митичен	пример.	По-добрият	вариант	е	в	
началото	класът	да	бъде	разделен	на	групи	от	по	3-4	
участници,	за	да	могат	последните	да	се	подкрепят	
взаимно. 
 
Учителят	може	да	варира: 
-	броят	на	участниците	в	групите	(трио,	двойки,	
единични,	по-големи	групи); 
-	обектите,	които	формират	началния	капитал	(може	да	
бъде	както	в	самата	история	–	две	ябълки,	един	шоколад,	
или	билети	за	концерт/кино	и	т.н.); 
-	продължителност	на	дейността	(от	един	ден	до	седмица	
или	повече) 
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-	място	на	провеждане	на	дейността	(може	да	бъде	не	
само	в	училище,	но	и	у	дома,	или	на	почивка	и	т.н.). 
 
Учителят	трябва	да	даде	свобода	(на	инициатива)	на	
участниците,	но	в	същото	време	трябва	да	вземе	мерки	за	
предотвратяване	на	измама.	Трябва	да	се	установят	
правила	да	не	„търгуват“	с	родители,	роднини	и	близки	
приятели. 
 
Препоръчително	е	дейността	да	не	е	еднократна.	
Необходими	са	поне	три	или	четири	игри	на	играта,	за	да	
се	развият	съответните	лични	умения.	Всъщност,	
колкото	повече	се	играе	играта,	толкова	повече	
възможности	има	за	промяна	на	параметрите	и	
придобиване	на	нов	и	ценен	опит. 

Обратна	връзка	от	
учителя 

Учителят	трябва	да	оцени	дейността	на	няколко	
нива: 

 
-	Желание/мотивация	на	участниците	да	приемат	
предизвикателството:	за	децата	не	е	лесно	да	се	
пазарят,	така	че	самият	факт,	че	
отборите/участниците	ще	го	направят,	е	успех. 

 
-	Най-голям	брой	направени	транзакции:	учителят	
трябва	да	отличи	екипа,	който	е	извършил	най-
дългата	верига	от	транзакции,	независимо	дали	е	
успешен	или	не.	Това	означава,	че	членовете	на	
екипа	са	проявили	най-голяма	инициативност	и	са	
били	убедителни	в	усилията	за	обмен	и	
повишаване	на	стойността	на	началния	капитал. 

 
-	Най-рязкото	увеличение	на	стойността:	учителят	
трябва	също	да	различи	най-успешната	сделка,	
която	е	увеличила	най-много	наличния	капитал.	В	
същото	време	той/тя	трябва	да	анализира	тази	
сделка	с	групата	и	всички	участници	трябва	да	
преценят	доколко	тя	е	справедлива	и	реална. 

 
-	Най-рязкото	намаляване	на	стойността:	трябва	да	се	
обърне	внимание	и	на	най-неуспешната	транзакция.	
Могат	да	се	задават	въпроси	как	се	е	отразило	на	
цялостния	процес	–	дали	е	обезкуражило	участниците	и	
как	и	дали	са	намерили	сили	да	преодолеят	провала	и	да	
продължат	напред. 
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ANNEX 1 – Шаблон за дейност 
 
Име	на	
дейността 

“Стани	богат”	за	деца  

Изх.номер IO2  
Партньор Фондация	„Ценности,	добродетели,	интегритет“	

(ФЦДИ) 
Дейност	и	клас Групова	работа	и	комуникация 

8-10	години 
Продължително
ст 

1-4	часа 

Цели Основни:	Състезателна	среда	за	стимулиране	на	работата	в	
екип	и	комуникацията	с	цел	да	бъде	спечелена	популярна	
игра 
 
Друго:	Повишаване	на	знанията	в	областта	на	
бизнеса/предприемачеството 
														Изпълняване	пред	публика 
														Вземане	на	решения	в	напрегната	ситуация 
														Логично	мислене 
														Елиминиране	на	неправдоподобни	алтернативи 
														Правене	на	избор 

Материали Предварително	подготвени	въпроси	в	областта	на	
икономиката	и	бизнеса. 
Предварително	подготвени	карти	с	четири	
възможни	отговора	на	въпрос. 

Оформление	на	стаята	възможно	най-близо	до	това	на	
играта	"Стани	богат"	в	съответната	държава. 

Метод	за	учене  Методът	на	обучение	е	симулация	на	телевизионното	
игрово	шоу	„Стани	богат“	–	адаптиран	за	непълнолетни,	
концентрирана	върху	въпроси,	свързани	с	икономиката	и	
бизнеса	и	съобразена	с	нивото	на	знания	на	децата	от	
възрастовата	група. 
 
Класът	се	разделя	на	три	или	повече	отбора.	Всеки	отбор	
избира	състезател.	Състезателят	може	да	бъде	определен	и	
чрез	предварителна	игра	в	самия	отбор. 
 
В	реалната	игра	всеки	състезател	отговаря	на	осем	въпроса	
от	„бизнес“	света,	подготвени	и	представени	по	модела	на	
популярната	телевизионна	игра	„Кой	иска	да	бъде	
милионер?“.	Ако	се	колебае,	претендентът	има	опции	за	
помощ	„Обадете	се	на	приятел“	(от	неговия/нейния	екип),	
„Помощ	от	публиката“	(от	всички	отбори	и	зрители)	и	
„Елиминирайте	два	от	грешните	отговора“	(учителят	
прави	това	за	участника). 
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Печели	отборът,	чийто	състезател	е	отговорил	на	повечето	
въпроси.	При	равен	резултат	–	тай-брек. 
 
Може	да	се	договори,	че	състезателите	са	двама,	трима,	
половината	от	отбора	или	целия	отбор	(това	би	удължило	
значително	продължителността	на	играта). 
 
Наградният	фонд	(реален	или	символичен)	може	да	идва	
отвън	или	да	се	събира	от	участниците	(или	техните	
родители),	за	да	могат	те	да	бъдат	по-ангажирани.	Вместо	
пари,	наградният	фонд	може	да	бъде	съставен	от	бонбони,	
балони,	бисквитки	и	др. 
 
Препоръчително	е	правилните	отговори	на	въпросите	с	
нарастваща	трудност	да	имат	следната	реална	или	
символична	стойност: 
Въпрос	1	–	50	евроцента 
Въпрос	2	–	1	евро 
Въпрос	3	–	2	евро 
Въпрос	4	–	5	евро 
Въпрос	5	–	10	евро 
Въпрос	6	–	20	евро 
Въпрос	7	–	50	евро 
Въпрос	8	–	100	евро 
 
Не	се	препоръчва	да	имате	въпроси,	в	които	за	грешен	
отговор	да	се	губят	пари. 
 
Възможни	са	две	конкуриращи	се	опции: 
-	Състезателят	отговаря	на	всички	въпроси,	независимо	
дали	са	правилни	или	не,	като	взема	пари/точки	само	за	
верните	отговори. 
-	Състезателят	отговаря	и	събира	точки/пари,	като	
отговаря	правилно;	при	грешен	отговор	отпада	и	не	
получава	повече	точки. 
 
Първият	вариант	е	добър,	когато	отборът	има	само	един	
състезател	или	двама-трима,	докато	вторият	вариант	е	по-
добър,	ако	играе	по-голямата	част	от	отбора	или	целият	
отбор. 
 
Когато	играе	повече	от	един	участник,	резултатите	на	
отделните	участници	се	сумират	и	отборът	с	най-висок	
резултат	печели. 
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Визуални 
 
Снимки/Видеа	  

https://en.wikipedia.org/wiki/Who_Wants_to_Be_a_Millionaire
%3F	 
Източник:	Уикипедиа 

 
Източник:	https://bntnews.bg/bg/a/8-godishen-uchastnik-v-
stani-bogat	(статия	за	най-малкия	участник	в	
телевизионната	игра	в	България	–	8-годишно	момче) 

Подготовка	на	
учителя 

Учителят	първо	трябва	да	говори	с	класа	и	заедно	да	
избере	продължителността	и	конкретната	версия	на	
играта. 
 
На	участниците	трябва	да	се	даде	определено	време	за	
подготовка	за	играта	(няколко	дни,	седмица	или	повече,	в	
зависимост	от	споразумението). 
 
Учителят	трябва	да	подготви	стаята	така,	че	да	бъде	
възможно	най-близо	до	оригинала	на	играта. 
 
Очевидно	учителят	трябва	да	е	готов	да	действа	като	
водещ	на	предаването	(освен	ако	не	бъде	заменен	от	някой	
от	учениците). 
 
Но	най-важното	е	да	подготвите	достатъчен	брой	въпроси	
(и	възможни	отговори)	с	подходящо	ниво	на	трудност.	
Учителят	може	да	ги	подготви	сам,	но	също	така	може	да	
ангажира	учениците	да	излязат	предварително	с	подобни	
въпроси	и	отговори.	В	последния	случай	в	играта	ще	
участва	късметът,	тъй	като	състезателят	може	да	извади	
въпрос,	зададен	от	него/сама.	Възможно	е	(и	дори	се	
препоръчва)	смесен	вариант:	някои	от	въпросите	да	бъдат	
подготвени	от	учителя,	а	други	от	учениците. 
 
Следва	примерен	набор	от	въпроси	за	съответните	нива: 
 
Въпрос	1	(50	евроцента):	Каква	е	валутната	единица	на	
нашата	страна? 
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Отговори:	А.	Евро;	Б.	Тук	трябва	да	се	посочи	старата	
валута	(преди	еврото)	или	сегашната	–	например	в	
България	това	е	лев;	C.	долар;	Г.	рубла. 
 
Въпрос	2	(1	евро):	Колко	евроцента	има	в	едно	евро? 
Отговори:	А.	1;	Б.	10;	С.	100;	Г.	1000. 
 
Въпрос	3	(2	евро):	Коя	е	институцията,	която	разпределя	
заеми? 
Отговори:	А.	Баща	ми;	Б.	Училището;	В.	Банката;	Г.	
Правителството 
 
Въпрос	4	(5	евро):	Вярно	ли	е	за	заплатата? 
Отговори:	А.	Не	се	облага	с	данъци.	Б.	Плаща	се	редовно;	В.	
Еднаква	за	всички	във	фирмата;	Г.	Единственото,	което	се	
взема	предвид	при	търсене	на	работа 
 
Въпрос	5	(10	евро)	Какво	може	да	си	позволи	един	
предприемач	да	не	разбира? 
Отговори:	А.	Бизнес;	Б.	Управление;	В.	Търговско	право;	Г.	
Музика 
 
Въпрос	6	(20	евро)	Какво	е	социално	предприемачество? 
Отговори:	А.	Изобщо	не	е	предприемачество.	Б.	Прави	се	
само	от	възрастни.	В.	Не	изисква	риск;	Г.	Прави	се	в	полза	
на	социално	слабите	хора 
 
Въпрос	7	(50	евро)	Кой	подлежи	на	данък	върху	
добавената	стойност? 
Отговори:	А.	Учениците;	Б.	Гражданите;	В.	Фирмите;	Г.	
Държавата. 
 
Въпрос	8	(100	евро)	Компания	с	начален	капитал	от	100	
000	евро	и	същата	годишна	печалба	е	удвоила	капитала	си	
за	четири	години;	какъв	е	годишният	ръст	на	печалбите? 
Отговори:	А.	10	000	евро	на	месец;	Б.	Два	пъти;	В.	Осем	
години;	Г.	Една	четвърт 
 
Ако	учителят	има	затруднения	да	определи	сложността	на	
въпросите,	всеки	верен	отговор	може	да	носи	еднаква	сума	
пари/точки	(например	1,	5,	10	или	повече).	В	този	случай	
отборът	с	най-висок	резултат	печели. 

Обратна	връзка	
от	учителя 

Учителят	трябва	да	оцени	дейността,	като	използва	
следния	примерен	въпрос: 

 
-	Забавлява	ли	се? 

 
-	Получихте	ли	подкрепа	от	съотборниците	си? 
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-	Доволни	ли	сте	от	вашия	състезател(и)? 

 
-	Честен	ли	е	резултатът	от	играта? 

 
-	Разбрахте	ли	смисъла	на	въпросите? 

 
-	Имаше	ли	подвеждащи	въпроси? 

 
-	Знаехте	ли	отговорите	на	въпросите	или	познахте? 

 
-	Как	избрахте	отговорите	на	въпросите	–	чрез	диво	
предположение	или	чрез	разсъждения?	Какви	
стратегии	използвахте? 

 
-	Колко	пари	мислиш,	че	ще	спечелиш,	ако	
действително	участваш	в	шоуто	„Кой	иска	да	бъде	
милионер“? 

 
-	Наистина	ли	искаш	да	станеш	милионер? 

 
-	Защо	искаш	да	станеш	милионер? 

 
-	Какво	трябва	да	направите,	за	да	станете	милионер? 

	

	
 


