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Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

Обучение по социални умения 
 Тема ”Моите права и правата на другите - предпазване от агресивно 

поведение” 

 
Група с. Веселиново 

 
 Обучението на тема „Моите права и правата на другите-предпазване от агресивно 

поведение” се проведе на 11 юни 2011 год. Целта на обучението и конкретната тема е да 

запознае децата с понятията „потребност”, ”право”, ”задължения”, ”отговорности”. Предвид 

трудната материя и терминология на темата, в настоящето обучение включих повече казуси и 

игри, за да могат децата практически да упражнят новите знания.   

 Започнахме обучението с разиграване на казуса „Корабокрушенци”. Децата трябваше да 

си изработят правила,за да оцелят на необитаем остров докато дойде спасителен екип. Те имаха 

пълна свобода в избора си на правила-правила, които трябваше да регулират техните 

отношения в рамките на групата изпаднала в беда,всекидневното им поведение,да разпределят 

необходимите задължения на всеки за оцеляване на острова според неговите способности. 

Образователният ефект на конкретния казус се състои в това, че именно правилата са тези, към 

които всеки от групата може да се обърне в случай на нужда-когато вижда, че нещо не е наред, 

някой не изпълнява това,което му е възложено и т.н. За децата на тази възраст е характерно 

възприемането на собствените постъпки в светлината на възможните благоприятни или 

неблагоприятни последствия, по-лесно могат да усвоят идеята за регулиращият поведението 

характер на правилата,както и че те могат да служат за основание за поведението. 

Разиграването на казуса и последващото му разискане помогна на децата да научат, че трябва 

да спазват определени правила, че трябва да си помогат и да зачитат правата на другите, без да 

ги нараняват използвайки агресивно поведение, разбраха че заедно могат да се предпазят от 

подобно поведение. 

 За да си изясним понятието  „потребност” зададох на децата следните въпроси- от какво 

най-често имат нужда, от какво се интересуват, какво е особено важно за тях за да живеят и да 

се развиват. Отговорите записахме на постери. След което ги обобщихме и изведохме най-

важните. От получената информация изведохме обобщаващото понятие “потребности”. 

 Друг важен момент за разбиране от темата на обучението ни бе, че не всички права са 

честни и много често се създават и налагат правила, които не служат на общото добро, на 

цялата група. Много подходяща за това бе играта „Класът на отличниците” - в нея децата 

трябваше да споделят с какво конкретно не са съгласни с предложените правила и след това се 

обръща внимание кога дадени правила или закони са добри-когато поставят всички в равно 

положение; служат на всички, а не само на определена група; когато са ясни и разбираеми. 

 В края на обучението направихме играта „какво ще стане”. Тя бе опит да се развие 

идеята у децата за необходимостта от правила и тяхното спазване, за общата отговорност. 

 Групата се раздели на две по-малки и всяка група трябваше да се опита да развие 

последствията от неспазването на дадено правило. Децата имаха възможност да рисуват или 

опишат възникналата ситуация. Аз им предложих някоко възможни варианти, а останалите 

дойдоха от тях,например - „Ако войниците не стоят на поста си?”, ”Ако шофьорите на автобуси 

не идват навреме на работа?”, ”Ако идваме на училище, когато ни се иска?” и т.н. 

 Обсъждането се насочва към привеждане на възможно най-много примери от децата за 

това какво следва от неспазване или неизпълнение на правилата,и съответно към последствията 

от това. Основното, на което се ацентира в това занимание е активността на децата в 

различните игри и занимания, на умението им да формулират групови решения.     

 

 

Водещ: Златка Георгиева 

 


