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ЦЕЛ НА УРОКА 

 

 

УРОК: Всеки може да бъде дарител 

 

 Елена Николова, 120 ОУ „Г. С. Раковски“ 
София 

Часът е проведен в III „А“ клас на 10-13.април.2017г. 

 

 
„Тук запишете цитат - ваш коментар,  

който пресъздава общото ви усещане за 
проведения урок или нещо, което  

най-силно ви е впечатлило.  
Нека цитатът да е кратък.“ 

 
 

Децата да осмислят, че класната стая е общност и намерят начини всеки да 
подкрепя тази общност, като извършва действия, полезни за всички. 
Да формират знания за определяне на „общи“ и „лични“ зони в класната стая. 
Извършване на действия, полезни за много хора, но без да нарушават личните 
зони на другите.  
.   

 
ОПИСАНИЕ 

Първи учебен час 

Урокът започна с това учениците да напишат на малки листчета личните си вещи в 
класната стая. Прочетохме и обсъдихме какво означава това, че ги назоваваме 
„лични“, кой полага грижи за тях, кой се ползва от тях. Направи се коментар за 
учебниците, които се ползват, дали може да се нарекат лични вещи. Аналогично  
определихме и кои неща се ползват от всички и кой трябва да полага грижи за тях. 

След това всеки сподели има ли вкъщи лична зона. Как разбира това понятие? Кой 
се грижи за нея? Това ни помогна да определим Личните и Общите места в класната 
стая и училището като цяло. Поговорихме за това, какво е разрешено и за какво 
трябва да искаме разрешение. 

В края на часа се дефинираха понятията „Обща зона“ и „Лична зона“ в училище. 

 Обща зона -  зоната, която се ползва от всеки член на общността, но и всеки 
носи отговорност за нея; 

http://learningtogive.bg/teacher/elen_nik/


Програмата се реализира с подкрепата на:  
 

ОТ КОМЕНТАРИТЕ В ЧАС 

ИДЕИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ 

 Лична зона – зоната, ползваща се от един човек или от друг, но само с 
разрешение. 

 
Втори учебен час 

Поради големия интерес на децата реших да ”разтегна” темата. Във втория час 
поставих въпроса за това какво се разбира под израза „за общото благо”. Дадох 
време да се разделят на групи или да  се подготвят индивидуално. Задачата бе след 
обсъждането да направят малка сценка. От диалога трябваше да се разбере какъв 
проблем има в общността/ каква нужда имат членовете в общността и към кого ще 
се обърнат за съдействие или какво ще направят за преодоляването му. Разбира се, 
един час не бе достатъчен и продължихме и в следващия.  

Едната група представиха следната ситуация: - Ученик който пречи с поведението си 
на останалите. Държи се арогантно с учителя, обижда съучениците си. Група 
ученици решават да организират конкурс в класа за написване на приказка. За 
председател на журито избират същия този ученик, а учителя и един родител за 
членове. Гласуваното доверие и отговорността променят ученика. Атмосферата в 
класа се подобрява. 

Друга група се представиха като родители. След проведена родителска среща те 
осъждат обстановката в класната стая. Чиновете и столовете са надраскани, 
мазилката е наранена. Вземат решение да помолят учителя да позволи да 
организират ден за почистване на класната стая. В почистването да се включат 
родителите и децата. След този ден, всеки който има възможност, подсигурява 
уреди, пособия и помагала за учениците от този клас. 
 
Имаше и други не толкова сполучливи представяния. 
 
Заданието бе през следващата седмица да изготвят план за дейности, с които ще 
подобрят уюта на класната стая. 
 
 

 

 
 

Тук можете да споделите цитати. Чрез тях целим цялостното представяне на урока 

да се оживи и да звучи автентично.   

 
 
 
 

Можете да препоръчате прилагането на някои от техниките, използвани в урока, за 
други теми. Посочете ги като сфера. Ако в урока не сте включили работа у дома, а 
сте останали с впечатлението, че е подходящо предвид общата цел на урока, 
препоръчайте и се аргументирайте. Бихте ли променили нещо в урока, и ако да, то 
какво точно? Използвахте ли други материали и източници, различни от тези, които 
сме предложили в материалите, и ако да, то какви? Тази обратна връзка е 
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изключително ценен ресурс за развиването на програмата и по-добри резултати от 
съвместната ни работа.    


