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Abstract: in this report we present the learning content and one of the topics of the helfi program . it is a 
training module designed for students . the program is about first aid for children . helfi is a program of the aus-
trian youth red cross, which is provided to the bulgarian youth red cross for training and dissemination in bul-
garian schools . the most important desire of the austrian youth red cross is young people to be educated on 
the topic of responsiveness and help for people in need . having the desire to help is not enough, you can learn 
how to do it . the good practice we share in this article is a binary lesson on a topic “bleeding during a game of 
football“, conducted with students from sixth and first grade in the first primary School „St . St . cyril and metho-
dius”, gotse delchev .
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какво ще ви представим?
учебното съдържание по програма „Хелфи“ е обучителен модул, предназначен за ученици в основ-

ните училища . главна тема на програмата е обучение по оказване на първа помощ . „Хелфи“ се води от 
принципите на актуалните и интерактивни методи на неформалното образование . Важна част от тази 
обучителната система е придобиване на умения за определяна на спешност на състоянията, както и пра-
вилно поведение при инциденти . учениците трябва да успеят да овладеят спазването на безопасност във 
всички ситуации около тях . 

основните принципи на програмата са: да имаш желанието да помогнеш, не е достатъчно, можеш да 
се научиш как да го правиш; от друга страна желанието да помагаш ще се повиши, когато научиш как точ-
но можеш да оказваш помощ .

от изключително значение е колкото се може повече хора да могат да оказват първа помощ, тъй ка-
то разликата между живота и смъртта за пострадалия е само няколко секунди или минути . Затова е мно-
го важно децата да имат знания и да могат да оказват първа долекарска помощ, съобразно възрастови-
те им възможности . За предотвратяване на произшествия може да ни помогне само познание за дадена 
опасност и начинът, по който може да се избегне . основна насоченост на програмата е да приобщи деца-
та към хуманитарните ценности и принципи, към идеята за намаляване на здравната уязвимост; да фор-
мира у децата здравни компетентности, да ги насърчи към здравословен начин на живот и изграждане 
на култура на толерантно поведение . 

Съдържание на програмата:
част 1

 y Запознаване с „Хелфи“ (фиг . 1) и неговите 
приятели .

 y ужилване край басейна .
 y навяхване на скейтърската площадка .
 y кръвотечение от носа при игра на футбол .
 y изгаряне в кухнята .
 y охлузване при каране на ролери .
 y порязване по време на работа .
 y Спешно повикване на телефон 112 .

част 2
 y изгаряне с киселина .
 y ухапване от животно .
 y Фрактури .
 y измръзване .
 y Силно кръвотечение .
 y Безсъзнание .
 y изгаряне .
 y превързочни материали .
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Фигура 1. Лого на програмата „Хелфи“
добра практика .
практиката, която е представена в статията, е осъществена съвместно с класния ръководител на 6а 

клас в начален етап в група за Цдо – 1 клас с ученици от 1 и 6 клас . тя представя бинарен урок, комбини-
ращ усвоени знания в час на класа и занимания по интереси .

За кого е подходяща практиката и какво развива?
практиката е подходяща както за прогимназиален, така и за начален етап . насочена е преди всичко 

към развиване на умения у учениците в 1 . клас за оказване на първа долекарска помощ и работата им 
върху непознат обучителен модул, като се базира на знанията на учениците от 6-ти клас в часа на класа . 

практиката цели да формира у децата компетентности за оказване на първа долекарска помощ, как-
то и формиране и развиване на ключови компетентности:

 y обработване на информация .
 y четене с разбиране .
 y осмисляне на информацията .
 y комуникационни умения .
 y Работа в екип .
 y креативност .
 y прилагане на практика на наученото .

Представяне на програма „Хелфи ти помага да помагаш“ 
тема: кръвотечение от носа при игра на футбол
обща информация за учениците: В носната преграда се намират многобройни повърхностни кръвонос-

ни съдове, които при удар или без видима причина, се спукват и това може да доведе до кръвотечение от 
носа . при по-възрастните хора причина за кръвотечението може да бъде и високото кръвно налягане .

Вид на нараняването: кръвотечение от носа 
Възможни последствия от нараняването: при нарушения на кръвосъсирването или заболявания на 

кръвта може едно безобидно кръвотечение от носа да достигне до застрашителни за човека последици .
първа помощ при кръвотечение от носа:

 y пострадалият трябва да седне и да наведе главата си напред . Целта е кръвта да изтича навън, а не 
да се стича в гърлото и да се преглъща .

 y кървящата ноздра трябва да се притисне .
 y поставят се студени компреси на врата и челото на пострадалия .

Стандартни предпазни мерки:
 y поставете пострадалия така, че да го боли колкото се може по-малко и да се чувства възможно най-

добре .
 y Разхлабете стегнатите дрехи, осигурете свеж въздух и насърчавайте пострадалия да диша бавно и 

спокойно .
 y Завийте пострадалия, ако му е студено или го пазете от слънцето, ако му е топло .
 y погрижете се за спокойствието на пострадалия . останете до него и поддържайте разговор .

Всичко това учениците трябва да запомнят и да го приложат на практика .
практиката в 5 стъпки:
разпределение на екипи.
Разпределяме учениците на четири отбора, така че да се формират четири екипа . прилагаме деле-

нето на случаен принцип, защото в тази практика е важно отборите да се научат да работят и се забавля-
ват като екипи заедно .
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въведение в темата – презентация, театър, дискусия.
урок по Занимания по интереси
За да въведем учениците в темата, започваме с презентация, посветена на програмата и на „Хелфи“ . 

Запознаваме учениците с програмата (фиг . 2) .
След представянето й учениците от 6а клас, под формата на театър, представят историята на „Хелфи“ 

и неговите приятели на учениците от 1а клас .

 

Фигура 2. Представяне на темата

децата наблюдават театралната постановка, представяща историята . обсъждат се начини за оказва-
не на първа помощ, след което по групи децата правят необходимите стъпки за оказване на първа по-
мощ при кръвотечение от носа .

Следва дискусия по темата: предотвратяване на злополуки; децата разказват за собствените си пре-
живявания; правилно поставяне на пострадалия в подходяща позиция на тялото – главата да се постави 
напред, за да не се погълне кръв, притискане на кървящата ноздра; изброяват последователно мерките, 
които трябва да се вземат при кръвотечение от носа . 

учениците получават материали за работа за предвидената сесия . обясняват се отделни ситуации / 
дават се примери . представят се последователните стъпки за работа . Работи се по групи .

Работа с „Хелфи“ карти (фиг . 3) .

Фигура 3. Работа с „Хелфи“ картите

по време на урока, на учениците се предлагат по три „Хелфи“ карти на тема: какво се прави при кръ-
вотечение от носа (фиг . 4)? кои от следните предмети може да използваме за студен компрес? 

„Хелфи“ картата се състои от две части . от лявата страна се намира въпрос и думи/фрази, с които уче-
ниците трябва да отговорят, ограждайки ги . След като отговорят правят проверка от дясната страна на 
картата с помощта на „Хелфи“ .

отговаряйки на въпросите, учениците упражняват знанията си в областта на първата долекарска по-
мощ, използват и надграждат тези знания в конкретна ситуация .

освен правенето на изводи в областта на първата помощ и формиране на здравни компетентности, 
учениците работят и върху развиването на четивната си грамотност и комуникативните си умения . 

След като приключат с работните листи, учениците представят отговорите . Всеки отбор има капитан 
на екипа, който обобщава . а в края на общото представяне става ясно, че верните отговори всъщност са 
един мегатекст, обобщаващ информацията от „Хелфи“ картите .
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Фигура 4. „Хелфи“ карта – „Какво се прави при кръвотечение от носа?“

свържи частите на изреченията. 
на четирите групи се предоставя лист, на които има осем изречения, разделени на две части и раз-

бъркани . на учениците се поставя задача да свържат частите на изреченията така, че да се получат верни 
твърдения . Всяка част може да се използва само веднъж . Работи се за бързина и вярно свързване на из-
реченията (фиг . 5) . 

Фигура 5. „Хелфи“ карта – „Свържи изреченията“

игра „открий десетте разлики“
последната задача към учениците изисква намиране на десетте разлики, които са разположени на 

лист, който се дава и на четирите отбора . В тази забавна игра имаме две илюстрации на деца – приятели-
те на Хелфи, които играят футбол . Задачата на учениците е да намерят разликите между двете илюстра-
ции (фиг . 6, 7) . 



Образование и технологии 12/2021

294

Фигура 6. Работа по екипи с „Хелфи“ карта

Фигура 7. „Хелфи“ карта – „Открий разликите“

В края на часа всеки екип получи сертификат за активно участие и отлично представяне в обучение-
то по програма „Хелфи” .

ползи от практиката
В учебните програми в начален етап има недостатъчен брой теми по оказване на първа помощ . уста-

новихме, че учениците в първи клас не знаеха какво е „първа помощ“ . накратко: първата помощ (пп) е 
наборът от мерки за спасяването на живота, облекчаването на състоянието на пострадалия и ограничава-
нето на последиците в първите минути след инцидента до пристигането на специализирана медицинска 
помощ – т .е . тя се прилага от непосредствените свидетели на инцидента . Статистиките навсякъде по света 
сочат, че уменията за правилно оказване на първа помощ на околните намаляват драстично риска от фа-
тален или тежък изход . Затова тази практика има голяма полза за учениците, защото решаващи са имен-
но първите минути след инцидента и действията на непосредствените очевидци .

учениците се виждат като истински спасители и осъзнават, че всяка помощ изисква предварителна 
подготовка, умения и знания . В този смисъл развиването на здравни компетенции и комуникативни уме-
ния, са умения, нужни и прилагани в живота . учениците придобиват увереност, демонстрират креатив-
ност и умение да работят в екип, научават се да носят не само лична, но и екипна отговорност, придоби-
ват здравна и презентационна култура .

За какво да внимаваме?
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Рисковете при прилагането на подобна практика са следните:
 y групиране на екипите – те трябва да са равностойни по компетентност и затова е най-добре да бъ-

дат сформирани от учителя .
 y техническата обезпеченост – тя трябва да бъде добре осигурена и проверена, а учениците не бива 

да подценяват учебния процес за сметка на игровия подход .
 y Работата в екип трябва да показва не само общата работа на учениците, но и индивидуалната та-

кава, за да не се позволява разчитане само на по-силните ученици и пренебрежителното отноше-
ние на по-слабите .

заключение 
Знанията и уменията за оказване на първа помощ са фундаментални и необходими през целия ни 

живот . В неочакван момент, от тях може да зависи здравето и животът на човек, скъп за нас или за някой 
друг . Затова, още от най-ранна възраст, после в училище и университета, а след това на работното място 
и наред с другите си занимания, човек трябва да преминава периодично обучение .

използването на неформалното обучение по оказване на първа помощ е особено важно за ученици-
те, тъй като то им помага да постигнат комплексни умения и знания, приложими не само в училище, но 
и извън него . Включването на такива теми по първа помощ не само не натоварва учебния процес, но го 
прави по-цялостен и логичен, като привлича интереса на учениците .
преподаването на първа помощ в училище е предизвикателство . то изисква от преподавателя да бъде 
подготвен по най-актуалните насоки за първа помощ, но и да разполага със съвременни средства и 
методи, за да предизвика и задържи интереса на ученици и да развие тяхното чувство за отговорност и 
емпатия . 


