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Abstract: The moral educa  on problem among teenagers is very common nowadays. The lack of moral val-
ues is becoming a source of many controversies in our lives. There’re more and more signs of indiff erence, intoler-
ance and aggression among people. That makes the process of teaching children moral values par  cularly nec-
essary. It is most important to shape children’s thinking and behaviour in a way that engages them more with 
their environment and mo  vates them to change it and make it be  er. That’s why the main goal of the teacher 
is to teach their children to be good, to think, to be skilled, to have the ability to deal with any confl icts that oc-
cur in their everyday life, to shape their vitality and energy into doing good. Goodwill is a key that makes people 
happy. Goodwill is a mission and privilege. A source of hope, a breath of life. A glimpse into the future that what 
we do today will produce results tomorrow. The main aspect of this report is the presence of good in his various 
forms. Here one teacher shares her a  empt to teach her third grade children the prime virtues. How to be good, 
to feel empathy and compassion

Keywords: The Act of doing good, morally upbringing, goodness, virtues

Самото понятие „добротворство“ носи абстрактен смисъл, чиято многопластовост и нюансираност 
може да се открие в разнообразни поведенчески актове – от съчувствието към мъката на напълно непо-
знат човек и оказаната помощ, през проявеното съпричастие към всекидневните изпитания, които жи-
вотът изпраща, до благородната лъжа, вдъхваща последна надежда. Способността да правиш безкорист-
но добро е онова неповторимо пречистващо дело, което извисява обикновения, простосмъртен човек до 
божественото и вечното. Добротворството е най-силното и истинско доказателство за наличие на хума-
низъм и богатата душевност у хората. 

За съжаление съвременното българско общество преживява духовната криза на нравствените цен-
ности и на обществения морал. Ние сякаш сме забравили смисъла на доброто. Считаме, че сме добри хо-
ра, само защото не причиняваме никому зло. Живеем в един свят, изпълнен с агресия и насилие, свят, в 
който  намръщените лица на хората не издават нищо друго освен вглъбеност в собствените грижи и без-
различие към другите. Проблемът за агресията е много актуален в съвременната педагогическа теория и 
практика. Агресивно поведение се наблюдава все по-често в нашето ежедневие сред младите хора, зато-
ва значимостта на този проблем трябва да се разглежда в по-широк аспект. За решаването му се включ-
ват всички образователни институции, семейството, цялото общество. Особено тревожна е тенденцията 
за снижаване на възрастовата граница на подрастващите, които стават податливи на агресивно поведе-
ние. Необходима е своевременна, адекватна и отговорна намеса на педагозите за преодоляване на агре-
сивните прояви в училище. Проблемът поставя много сериозни етични въпроси и педагогически предиз-
викателства, от които един от най-важните е свързан с нравственото възпитание на подрастващите. Стре-
межът към истината, доброто и красивото, към любовта и справедливостта е определящ за духовното 
им формиране като съзнателни, свободни и отговорни личности. Още Сократ е казал: „Първото, на което 
трябва да научите децата си, е да бъдат добри хора и да живеят в мир с околните“. Точно по този начин 
ще изградим едни бъдещи личности, които могат да действат съобразно ума и човещината си. Личности, 
които ще знаят смисъла на думите разбирателство и мир. Хора, които освен професионалисти ще бъдат 
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предимно човеци и ще намират себе си в другите. Най-ценния урок за децата ни е добротата, защото тя 
ще ги научи как да споделят живота си с останалите.

Пътешествието на 3 клас от ОУ „Георги Караславов“, град Първомай в страната на Доброто
Повод за организиране на пътешествието: зачестилите тревожни данни в криминалните хроники на 

българските медии: „Момичета пребиха своя съученичка“, „Момче наръга с нож свой съученик”, „Око-
ло година ученик тероризира всички деца, включително и учителите“, „10-годишно дете намушка с нож 
млад мъж при масово сбиване“. Количеството на ужасяващите заглавия с подобно съдържание с всеки 
изминал ден заплашително расте. Само през 2016 г. броят на регистрираните случаи на насилие в бъл-
гарските училища е над 4970, като 2270 от тях са на физическа основа, а над 2700 са тези, в които разру-
шително въздействие върху психиката на детето оказва вербалният тормоз. Това сочат данните на Ми-
нистерството на образованието. Като педагог, който работи в клас със 75% роми, от които едно дете със 
СОП, друго – проявяващо склонност към агресия, защото е отделено от майка си и се отглежда в приемно 
семейство, трябваше да реагирам адекватно на случващото се в нашата образователна система. Изчетох 
много психолого-педагогически материали за причините за агресията, за ролята на семейството и учили-
щето при преодоляването ѝ, за нравственото възпитание и др. Реших, че е необходима превантивна ра-
бота с децата, за да не търся след време начини за изкореняване на агресията в класа. Непосредствено 
след Световния ден на доброто на 13 ноември 2016 година в Часа на класа обясних откога се чества то-
зи ден и с каква цел. Поговорихме и за предстоящия след три дни Международен ден на толерантност-
та. Разясних им, че това означава търпимост, приемане, разбиране, уважение към другите и стигнахме до 
извода, че в нашия клас всички са толерантни към различните от тях. На въпроса ми „ Добри деца ли са?“ 
отново всички отговориха утвърдително. Тогава им раздадох предварително подготвения тест, който им 
даваше възможност сами да определят дали са добри или още трябва да поработят върху себе си, за да 
развият това свое качество. Резултатите от теста са представени на фигура 1. 

Фигура 1. Резултати от входящ тест
Попитах третокласниците, след като през тази учебна година ще пътуваме в страната на Доброто, да 

ми отговорят с едно изречение кое според тях е Добро. Трябваха им няколко секунди размисъл и всички 
започнаха да се надпреварват кой пръв да сподели своето определение за Добро. Получих следните от-
говори:     ДОБРО Е…

  да получиш шестица и да зарадваш мама и тате
  да засадиш дърво или цвете
  да не чупиш клоните на дърветата
  да се опиташ да излекуваш болно или ранено животно
  да се стараеш да отговаряш на лошото с добро
  да почерпиш приятеля си, ако той няма джобни пари
  да отстъпиш мястото си в автобуса, ако се качи възрастен
  да помогнеш на възрастен или сляп да пресече улицата
  да помогнеш на възрастен човек, ако носи тежка чанта
  да се извиниш, ако си обидил някого
  да окажеш помощ, ако някой се е наранил
  да не вземаш чужди неща
  да не се биеш
  да услужиш, ако някой си е забравил химикала
  да помогнеш на приятеля си, ако не може да реши трудна
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  задача
  да не се подиграваш на съучениците си
  да се стараеш да научиш повече неща в училище
  да не лъжеш
  да уважаваш хората
  да изслушваш и да говориш внимателно с всички
  да дадеш от своята закуска на някого, ако е гладен
  да утешиш някой, който плаче
  да не отказваш, ако някой те помоли за помощ
  да направиш къщичка за птици 
  да нахраниш птица или животинче
Отговорите им ясно показват, че децата имат ясна представа за това кое е добро и кое – зло, кое е 

правилно и кое – не, която представа е изградена след съвместните усилия на семейство, детска гради-
на и училище. Реших, че тези прекрасни определения за Доброто трябва да стоят на видно място в наша-
та класна стая, за да подтикват децата към добри дела и им предложих  да очертаят своите ръчички, да 
ги изрежат и запишат върху тях своите предложения. И понеже доброто е непобедимо, когато се държим 
здраво един за друг, събрахме ръчичките на децата в короната на едно дърво /Фигура 2/. 

  

Фигура 2. Добролистното дърво
Нашето пътешествие продължи с Влакчето на вълшебните думи (Фигура 3), които не трябва да забра-

вяме, за да бъдем добри и възпитани, защото добрият човек се опитва да бъде любезен и се отнася с ува-
жение към приятелите и възрастните. Защото добрите думи са цветята на човешката душа и не трябва да 
се скъпим да ги раздаваме на хората около нас.

„Моля, извини, благодаря –
думи, по-вълшебни и от лек.

Щом отрониш словото крилато,
просто ставаш истински човек!..”

текст Татяна Йотова
    

Фигура 3. Влакче на вълшебните думи
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Третокласниците бяха готови да очертаят границите на доброто поведение в училище. Децата спо-
делиха, че в семействата им има правила, които трябва да спазват. Такива е имало и в детската гра-
дина. Сами стигнаха до извода, че навсякъде съществуват правила, без които не може. „Правилата за 
съвместен живот определят рамките на свободата, т.е. задават нормата – позволено (разрешено) и 
забранено(неразрешено)“ [1].

След обсъждане на различни ситуации от училищния живот и насочващи въпроси от моя страна уче-
ниците сами предложиха Правила на класа. Децата бяха горди от гласуваното им доверие и защото сами 
създадоха правилата. Те се стараят да ги спазват през цялата учебна година. С моя помощ оформиха таб-
ло, което сами украсиха (Фигура 4). 

Фигура 4. Правила на класа
Децата ежедневно обсъждаха кой спазва правилата, кой – донякъде, кой общува с другарчетата си 

с помощта на вълшебните думи, кой – не. Дълго се застояваха пред „добролистното“ дърво. Попитах ги 
дали правят подобни добрини. Засипаха ме с примери за сторените от тях добри дела. Семенцата на до-
бротата вече бяха покълнали в сърцата им. Единодушно решихме да възстановим позабравената „Утрин-
на среща“ (Фигура 5А), на която всеки ден децата да споделят какво добро са направили предния ден. 
Доброто живее навсякъде около нас и най-вече в самите нас и само ние можем да му попречим да изле-
зе и да достави радост на някого.  Освен да ги споделят, децата решиха да записват и събират добринки-
те, които са направили, за да видим в края на годината кой ще заслужи титлата „Най-добро дете“. Всички 
приеха предложението ми да направим Дом за добрите дела, в който да съхраняваме добрините. Някол-
ко деца изрязаха готовия проект и конструираха къщичката (Фигура 5Б). Решихме да ги записваме на сър-
чица, защото всяко сторено добро излиза от сърцето, както любовта. Децата ги пускаха в къщичката през 
специален процеп (Фигура 5В). Всеки номерираше своите сърчица и с трепет очакваха края на учебната 
година. Атмосферата в класа се промени. Третокласниците станаха по-внимателни и вежливи един към 
друг, помагаха си, започнаха да се радват на чуждите успехи, убедиха се, че да си добър е лесно. В края 
на учебната година отворихме къщичката и сърчицата бяха толкова много, че всяко дете получи грамота, 
удостояваща го с титлата „Най-добро дете“. Тъй като добротата е топла като слънцето, сърчицата с добри-
те дела подредихме като лъчи на едно усмихнато слънце (Фигура 6). Сторената добрина кара хората да 
се почувстват щастливи и да се усмихват като нашето слънчице. Когото са помогнали на някого, удовлет-
ворението у децата е голямо, усмивки греят и на техните  лица.

      

А)                                Б)                                  В)
Фигура 5. А) Утринна среща. Б) Конструиране на къщичката. 
В) Добрите дела, написани върху сърчица влизат в своя дом.



337

Добри практики

Фигура 6. Слънцето с „добри“ лъчи.
В един от часовете по Физическо възпитание и спорт при състезателната игра „Топка над въже“ два-

ма приятели от класа се оказаха в противникови отбори и след победата на единия децата се скараха, 
размениха си обидни думи, единият плака, другият се разсърди и се премести да седи на друг чин. Ня-
колко дни не си говореха и когато се разминаваха, гледаха настрани. Това положение видимо измъчва-
ше и двамата. В следващия час на класа прочетох на учениците „Притча за доброто, прошката и мостове-
те между хората“1

Още докато четях, класът започна да поглежда към двамата приятели и по-чувствителният (може би и 
по-виновен) се разплака. Другият едва сдържаше сълзите си. Взе чантата си и безмълвно седна до плаче-
щия. Двамата допряха глави, промълвиха си нещо, погледнаха се и виновно се усмихнаха. Бяха си прос-
тили. След този случай станаха неразделни, а  атмосферата в клас – отново спокойна и ведра. Предложих 
на децата и ние да съградим един мост, през който да продължи нашето пътешествие в Страната на до-
брото. Всички прегърнаха идеята, а аз им разясних, че този Мост на добротата представлява задължите-
лен седмичен график за всяко дете:

Понеделник – Направи едно добро дело
Вторник – Целуни поне един човек
Сряда – Прегърни поне двама души
Четвъртък – Подари поне три усмивки
Петък – Сподели с нас на утринната среща какво си направил през изминалата седмица.
През учебната година третокласниците на ОУ „Георги Караславов“ подкрепиха и редица благотвори-

телни инициативи. В началото на декември в Часа на класа зададох на децата въпроса „Как можем да по-
могнем на някой, който в момента се нуждае от нещо малко, дребно, за да оцелее, за да оздравее, за да 
живее, за да бъде създаден дори. Малко – за нас, но непосилно за него – човека в беда, човека в нужда? 
Отговорите им ме трогнаха:

  Ако е гладен, ще му дадем храна.
  Ако няма хубави дрехи, ще му дадем някои, които вече са ни малки.
  Ако е беден, ще му дадем пари и играчки, които не използваме.
  Ако е бездомен, ще го приютим в кухнята до къщата ни.
  Ако е болен, ще кажа на мама да му дари кръв и др.
Децата от висините на чистите си души, без да се замислят, са готови да откликнат на чуждата нужда, 

дори много по-често от мнозина възрастни с възможности да го направят. Радващо е колко много от тях 
осъзнават, че е важно да подадеш ръка, да помогнеш, да застанеш до някого в труден момент. Похвалих 
ги за чудесните отговори и им казах, че могат да дадат на своите родители урок по добротворство, след 
което представих новото издание на благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Тази година 
целта ѝ е да помогне на деца с тежки хронични заболявания и да осигури модерна, високотехнологична 
апаратура за прецизна диагностика и съвременно лечение в университетските и областни лечебни заве-
дения. Третокласниците бяха участвали в предишни издания и знаеха номера, на който да изпращат SMS-
и. Обещаха, че и тази година ще се включат в инициативата, особено щом се отнася за техни връстници. 
„Ако нямам парички в телефона, ще пратя SMS от този на мама или тате“ – казаха някои.

Друга благотворителна инициатива, в която се включиха третокласниците от ОУ „Георги  Караславов“, 
гр. Първомай беше Великденската акция на Клуб на жените ,,Веселие“ - кв. Дебър към НЧ ,,Пробуда“ за 
събиране на дрехи за деца и възрастни, играчки, ученически помагала и средства за закупуване на ла-
комства.



338

Образование и технологии 8/2017

Добрите хора се отнасят с обич и грижа към природата и не са безучастни към бъдещето на наша-
та планета. За трета поредна година учители и ученици от целия свят участват в глобалната инициати-
ва на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“, за да помогнат да направим нашата планета по-справед-
лива, здрава и устойчива. Целта на инициативата е да се запознае младото поколение с новите Глобал-
ни цели за устойчиво развитие и да поемем ангажимент към бъдещето на децата и на цялата планета.
ОУ „Георги Караславов“ стартира своето участие в тазгодишната кампания на УНИЦЕФ с урок в 3 клас на 
тема „Запознаване с Глобалните цели за устойчиво развитие“, проведен на 31 март 2017 година. В нача-
лото разясних на своите ученици какви организации са ООН и УНИЦЕФ. Разделени по групи, третокласни-
ците идентифицираха най-сериозните проблеми, които стоят пред хората днес и запознаха другарчета-
та си с тях. С интерес изгледаха филма, в който по разбираем и увлекателен начин бяха представени 17-
те глобални цели за устойчиво развитие, които всички заедно трябва да постигнем в периода до 2030 го-
дина. С помощта на новите таблети на училището разгледаха по-подробно целите, избраха най-важната 
за тях и я нарисуваха. Написаха свои лични послания и ги отправиха към всички хора по света (Фигура 7).

  

Фигура 7. Най-големият урок в света
За Деня на Земята – 22 април посадихме дръвчета в двора на училището, за да изразим своята загри-

женост за чистотата на природата и бъдещето на нашата планета. Децата поливаха дръвчетата, разкопа-
ваха около тях и се радваха се на първите им листенца. Бяха горди, че допринасят със своето добро дело 
въздухът в селището ни да е по-чист (Фигура 8). 

Фигура 8. Едно от дръвчетата, които засадихме
Освен с добронамереност, съпричастност и уважение към хората добрият човек обича родината  и 

родния си край. Патриотичното възпитание е неразделна част от нравственото възпитание. Само народ, 
който познава историята си, почита националните си герои и е съхранил традициите си, има бъдеще. В 
началото на годината сформирахме екипи, които да изработят свои проекти за празниците в годишния 
календар. Учениците проявиха творческо вдъхновение и се насочиха към изработване на лапбук с раз-
лична информация, снимки, рисунки и литературни произведения за празника, който трябва да предста-
вят (Фигура 9).



339

Добри практики

    

Фигура 9 . Някои от екипите представят своя лапбук
Като съпътстващо патронния празник на училището мероприятие организирахме Вечер на народно-

то творчество, която директорът определи като „Урок по родолюбие“. Децата представиха драматизация 
на народната приказка „Примък-отмък“, пяха народни песни, танцуваха народни хора, задаваха гатанки. 
Не забравихме пословиците, поговорките, анекдотите, игрите на баба и дядо и произведенията на на-
родните занаяти. Директорът и госпожите представиха народни носии от различните фолклорни области 
(Фигура 10).

  

  

Фигура 10. Празник на народното творчество
С приключване на учебната година не свършва нашето пътешествие в страната на Доброто. Бъдещи-

те четвъртокласници получиха задачи за ваканцията:
Добрите думи са корени, добрите мисли – цветя, добрите дела – плодове, а доброто сърце – градина. 

Погрижете се за вашата градина да не буреняса, напълнете я със слънчева светлина, добри думи и дела
Побързайте да вършите добри дела и не забравяйте да ги записвате – Домът на добрите дела чака 

нови обитатели
Направете съчинение „Най-добрият човек, когото познавам“ 
Потърсете народни пословици и мъдри мисли за Доброто и ги запишете в читателския си дневник
Потърсете и прочетете книги, в които се утвърждава доброто начало у човека
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Когато виждам в лъчезарните усмивки и блесналите очи на моите ученици искрите на посятата лю-
бов към доброто и красотата, съм уверена, че ще израснат достойни хора, носители на изконните българ-
ски добродетели и техните деца ще познават Доброто, а няма да четат за него само в притчите. Искрено 
се надявам да разберат, че в живота има истински неща, които не светят с изкуствена светлина – благо-
родството, добротата, великодушието, стремежът към пълна хармония, любовта. Те греят в душите на хо-
рата, те са светлата страна в сърцата им. Те са богатството на живота. Открием ли ги, оценим ли ги, както 
те заслужават, ще станем по-мъдри и душевно удовлетворени от себе си. Мили хора, дайте от своето вре-
ме, енергия и сили, за да направим света по-добър!

Приложение 1. Тест
Тест „ Добро дете ли съм?“
Ако имаш някакви пари, би ли ги похарчил за подаръци на приятели или роднини?      да    не
Приятел споделя с теб своите проблеми и неприятности. Ще му покажеш ли, че темата не те интере-

сува?    да    не
Твоят партньор не може да играе шах или друга игра. Ще го оставиш ли да победи, за да не се отчае 

и загуби интерес към играта?    да     не
Случва ли ти се да говориш на приятелите си приятни неща, за да повдигнеш духа им?  да  не
Често ли си правиш лоши шеги с приятелите?   да    не
Проявяваш ли понякога злопаметност и отмъстителност?     да    не
Би ли  разговарял с приятел, ако темата не те интересува?    да    не
Би ли използвал своите способности, за да помогнеш  на други хора?    да    не
Напускаш ли играта, когато виждаш, че губиш?   да    не
Ако си сигурен, че си прав, ще се вслушаш ли в аргументите на друго дете?   да    не
Би  ли свършил някаква работа по молба на родителите ти, ако тя не е част от  твоите задължения-

та?   да    не
Случва ли ти се да имитираш някого, за да развеселиш приятелите си?    да     не
Поставете една точка за всеки положителен отговор на въпроси № 1, 3, 4, 7, 11 и за всеки отрицате-

лен отговор на въпроси № 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12. Колко точки общо събрахте?

Резултати:
Повече от 8 точки. Ти си добър към останалите, знаеш как да общуваш с хората. Имаш много прияте-

ли, но никога не им позволявай  да злоупотребяват  с  твоята доброта.
От 4 до 8 точки. Твоята доброта е въпрос на случайност: ти не си добър към всички. За някои си го-

тов да направиш много, но се старай да се отнасяш еднакво към всички, за да си спестиш неприятности.
По-малко от 4 точки. Трябва да работиш усилено над себе си.
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