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Abstract: The article presents an example for a lesson, combining knowledge and competencies of the pu-
pils from both fields of Bulgarian language and literature and Civic education, completed with school children 
from primary and junior high school. The motivation for its creation is rooted in the insufficiently effective com-
munication among the pupils at school. Rather too often the fact has been ignored that the educational work at 
both school and at home is deeply and fundamentally interconnected because it contributes to the harmonious 
cultural growth of the young person and shape his/her personality as a valuable citizen. This conviction of ours 
and the observations of the manifestations of disrespect and even rudeness in the relationship between the pu-
pils at school gave birth to the idea of a joint lesson between third and seventh-grade students, with the aim to 
provoke reflection on goodness, trust and friendship. The artistic text and the games that pupils of different ag-
es have interpreted have led the children to the conclusion that cooperative behavior is much more meaning-
ful than that of conflict or verbal aggression. At school, little time has been spent on talking with the students 
about their feelings, and unlike emotions, they are much more durable and resilient. Therefore, their communi-
cation skills are seen as the foundational qualities of the person, based on the relationship between feeling and 
behaviour, which is undeniable. 
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убедени сме в актуалността на проблема, свързан с начина на общуване между учениците и вярваме, 
че формирането на знания в тази посока е база за успешни контакти и изграждане на правилна предста-
ва за социални взаимоотношения. урокът даде възможност на децата да осмислят общуването като дву-
странен процес, при който поемането на лична отговорност за собствените постъпки и действия е въпрос 
на избор и се определя от начина на общуване. Споделяйки мнението на Йордан Радичков: „Всеки човек 
е поука за другите – добра или лоша“ [1], се спряхме на вариант на урок, който ще даде възможност на 
децата по-добре да разбират и осъзнават емоциите си, да задълбочат способността си да съпреживяват, 
а това означава развитие на емоционалната интелигентност – ключово умение за съвременния живот.

описаната педагогическа практика интегрира учебно съдържание по Български език и литература и 
Гражданско образование, като са формулирани съответните очаквания. 

Гражданско образование е неделима част от образователно-възпитателния процес. В края на работа 
очакванията ни са учениците да умеят да различават и описват свои и чужди чувства, да дават примери 
за това как чувствата влияят върху поведението, да разбират промените във взаимоотношенията с други-
те хора, свързани с порастването и да осмислят, че поведението на един човек може да помогне или да 
нарани другите.

очакваните резултати, отнасящи се до учебното съдържание по Български език и литература са свър-
зани с умения на учениците да обясняват етичната опозиция добро – зло, да изразяват отношение към 
постъпките на героите и да откриват в практически план извод, закодиран в приказката. учениците участ-
ваха в групова дейност за създаване на игрови и сценични форми на литературни форми като интерпре-
тираха съдържанието на литературна творба и се превъплътиха в образа на литературен герой. Поставе-
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ните цели са свързани с възпитание на поведение в сътрудничество, повишаване нивото на функционал-
ната грамотност, на ефективността на знанията и уменията по литература и гражданско образование чрез 
насочване към продуктивно обсъждане. Безспорно това е пътят към развиване на творческото мислене, 
водещо до по-висока степен на творческа и емоционална интелигентност у учениците.

Използвахме методите: тренинг, разказ, драматизация, обяснителен разказ, евристична беседа, дис-
кусия, наблюдение, обсъждане, анализ, обобщение. Като форма на организация се работи в малки гру-
пи и в екипи, базиран на метода на Джексън „учим се заедно“. Той е свързан с изграждане на умения за 
съвместна дейност между участниците и е описан детайлно от Тодорина [2].

Темата на интегрирания урок е „ние, другите и приятелството“. Методическата единици е нестандарт-
на, защото съчетава дискусия и тренинг. Можем да я определим като „урок в действие“ със следните па-
раметри – като тип е свързана с формиране качества на личността. Видът й е интерактивен, мултидисци-
плинарен, съчетава групова и индивидуална работа.

урокът започна с въвеждаща игра – „Белият лист, еднакъв и различен“. Раздадохме листовете и по-
молихме учениците да затварят очи, да сгънат на две листа и да скъсат горния ляв ъгъл. След това отно-
во да го сгънат и пак да скъсат горния ляв ъгъл. Действието се повтори отново /общо 3 пъти/. Когато от-
вориха очи, разгънаха листовете. Разгледаха получените форми и с изненада установиха, че изпълнявай-
ки едни и същи инструкции, спазвайки конкретна последователност, работейки с един и същи материал, 
всъщност „творбите“ им изглеждат различно.

Различието на резултатите идва от свободата на изпълнение на задачата със затваряне на очите. Пра-
ви се емоционално обобщение, че хората сме различни, но всички имаме равни права да творим различ-
на красота. 

Последва игра на доверието – „Водене на слепия“, която разиграха учениците от седми клас. Целта бе 
да се провери разбирането им за значението на доверието в човешките взаимоотношения и де се про-
вокира разговор за тях. учениците определиха пет двойки. Единият бе „сляп“ със завързани очи, а дру-
гият – „водач“, който осигурява неговата безопасност. Те трябваше да извървят определено разстояние. 
След това ролите се размениха – водачът стана „слепец“. Когато приключи, последва дискусия: Кой как 
се чувствал в различните роли?; В коя роля се е чувствал по-добре?; Защо? Играта въведе темата за Дове-
рието и споделянето на чувства. Изненадващо прозвучаха два отговора, в които участниците споделиха, 
че със завързани очи са се чувствали по-сигурни, защото вярват на приятеля, който ги води, знаят, че мо-
гат да разчитат на него. Седмокласниците споделиха какви чувства са изпитали в различните роли и изра-
зиха мнение по въпросите: Кое пречи на изграждането на доверието? Кое пречи на споделянето на чув-
ства? Така стигнаха до извода, че приятелството означава да бъдем съпричастни към другия, да съпрежи-
вяваме с него.

Играта-драматизация представиха учениците от трети клас. Целта й бе да докаже, че активното слу-
шане и съпреживяването сближава и създава доверие и разбирателство между хората. „Трябва да се жи-
вее, играейки.“ – твърди ПЛАТон. Играта е социален феномен, който ангажира умовете на много мисли-
тели от дълбока древност до днес. Философи, математици, историци, психолози, културолози, антропо-
лози, всички те изследват мястото и ролята ѝ в живота на хората. Историците търсят корените за схваща-
нията на играта през различните исторически периоди. В математиката играта е разглеждана като сърев-
нование и съперничество, а психолозите я тълкуват като модел на поведение, като израз на човешката ак-
тивност, като дейност за себеизразяване, като стремеж за усъвършенстване и за трансформиране на аг-
ресията. 

Играта претърпява промени в исторически план, от игра с религиозно-митологичен характер през ос-
мисляне на природни ритми и цикли, през борби между гладиатори и надбягвания с колесници, през за-
тихване и игнориране в Средновековието. новият светоглед през Възраждането дава повод на видни 
представители на философията и педагогическата мисъл да посочат играта като най-естествената дей-
ност на децата и да я включат в учебно-възпитателната работа с подрастващите. Ян Амос Коменски [3] 
разглежда играта като необходима на детето форма на дейности и съветва родителите да не пречат на 
детските игри, а да вземат участие в тях. Той казва: „По добре да играят, отколкото да бездействат, за-
щото по време на игра умът все пак с нещо напрегнато е зает и се изостря...“. Игрите са източник на емо-
ция, чувства, опитност, поуки, наслаждение, радост, знания и култура. на въпроса HOMO LUDENS /Игра-
ещият човек/ ли е човекът, Й. Хьойзинха [4] в своя едноименен трактат дава положителен отговор. Зато-
ва се спряхме на играта като водеща в урока по гражданско образование, обвързан с литературни и ху-
дожествени търсения. Това е причината урокът да е действен. убедени бяхме, че това е пътят за себеиз-
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разяване и изграждане на индивидуална ценностна представа. Знаехме, че играта в своето развитие да-
ва възможност на детето за свободно разгръщане на отношение към предмети, към другите хора и към 
себе си на основата на имитационното моделиране на ситуации на взаимодействие от сътрудничество-
то до конфликта.

В този различен урок учениците от трети клас представиха драматизация по разказа на Йордан Ра-
дичков „За да имаш приятели“ [5]. Творческата пътечка, по която преминаха участниците, беше наситена 
с емоции и много промени, докато се стигне до финалния резултат. Малките актьори сформираха рабо-
тен екип на база умения за работа в екип. Сами разпределиха ролите, определиха елементите за частич-
ния декор за сценичната изява, добавиха подходящи реплики, за да подсилят ефекта на изпълнението 
си. най- вълнуващи бяха репетициите, защото сами по себе си игрите-драматизация са свързани със са-
мостоятелно творческо претворяване и свободно интерпретиране на литературно произведение. Те раз-
криват пред децата-актьори възможност в игров план и момент да проникнат в същността на творбата, 
да разкрият характерите на героите, да оценят постъпки и действията им и характера на предложените 
ситуации. Имитационните действия, в които участваха децата, ги направи свободни, усети се полетът на 
мисълта им, паднаха границите на обикновеното общуване, защото ролята им даде възможност за нова 
изява. ‚Актьорите“, поставени в нови рамки, рамките на ролята, разкриха неподозирани дори за самите 
тях разсъждения и постъпки. Изненадващо, но определеният за главна роля ученик се отказа и на него-
во място застана дете с явно изразена интровертност и логопедичен дефект. Това бе първият урок по пъ-
тя на себеизявата и заявяване на личностно присъствие. Всички най-малко очакваха точно това дете да 
поеме отговорност. То не само се нагърби с нея, но прояви оригиналност при пресъздаването на своя ге-
рой. неговата смела импровизация бе подкрепена с радост и овации от целия клас. учениците по време 
на репетиции се подкрепяха, за изчистване на неточностите препрочитаха разказа и неусетно навлизаха 
в дебрите на четенето с разбиране. Превръщаха се в четящи деца, които разсъждаваха, смееха се, пееха, 
радваха се, забавляваха се, творяха и играеха. При всяка своя „хрумка“ се задействаше механизмът на ко-
муникацията в сътрудничество и се раждаше приятелството.

Последва игра на асоциации – „Асоциации с топка“, в която се включиха и родителите. Целта бе по-
добряване умението за общуване и себеизразяване със съдействието и примера на родителите. напра-
вихме топка от вестник и играта започна. Водещият казваше дума, назоваваща чувство, и подаваше топ-
ка на участник, за да включи в изречение думата. участието на родителите в тази игра ги постави не само 
в ролята на съотборници, но и на съмишленици. Последваха изводите, направени от учениците въз осно-
ва на създадените изречения на техните родители. Дискусията на тема: „Има ли изненада в представени-
те мнения“ даде възможност на седмокласниците да заявят свои мнения, в които изразиха аргументира-
ни позиции, свързани с различните аспекти на проблема за общуването, какви са последиците, ако то не 
е адекватно и как можем да се справяме с проблемите. 

Фигура 1. Ученически мнения по темата: „Какви качества е необходимо да притежаваш, 
за да имаш приятели?“
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Включването на семейството в урока бе не само емоционална подкрепа за учениците, но и възмож-
ност непринудено да стигнат до извода за необходимостта от самоконтрол в поведението им и повече 
старание да разбират другите. Категорично се налага изводът, че участието на родителите в съвместни 
дейности подпомага за решаването на редица проблеми, съпътстващи израстването и социализирането 
на децата. Играта имаше за цел да обобщи урока, предлагайки решение на проблема. на листове с нари-
сувана скала – термометър, с три цвята моливи учениците, родителите и гостите дадоха своята оценка на 
емоция, удовлетвореност и полезност с помощта на скала-термометър. накрая последва обобщение, при 
което учениците представиха своите мнения, свързани с въпроса – какво е необходимо да притежават ка-
то качества, за да имат приятели (Фиг. 1). Емоционален завършек на урока бе „Песен за приятелството“.

Мъдрецът Йордан Радичков споделя в едно интервю следното мнение1: „Децата са нашите ангели, 
ангелите на света, затова всички трябва да ги пазим и да се грижим за тях. чрез децата Бог разпростира 
благодатта си над нас. Цялото детство е красиво, може би най-красивото от целия живот. Младостта жи-
вее хубавите си млади години – когато човек живее хубавите си млади години, то той не пита, просто жи-
вее. Въпросите идват по-късно, те ни чакат по завоите и по нанагорнищата на нашия път. Когато човек 
върви по пътя си, той все нещо намира, а и нещо изгубва по пътя. не знам кое е повече – дали намерено-
то, или изгубеното. Знам само, че всеки човек има своя път и този път той сам трябва да извърви“. За да 
бъде житейският им път осветлен от доброта и човечност ние, техните учители, трябва да положим уси-
лия по посока на формиране на ценностите им, да им помогнем да осмислят, че силният човек не е на-
силник. Смятаме, че успяхме да насочим погледите на децата от различна възраст, но учещи в едно учи-
лище, че демократичното пространство на общуването и себеизразяването може и трябва да бъде раз-
ширено.
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