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ВЪВЕДЕНИЕ 

 
Целта на проекта RADIAL е да допринесе за социалното включване на възрастни в 
неравностойно положение (мигранти, бежанци, етнически малцинства, граждани на трети 
страни), предоставяйки специално обучение за рециклиране, повторното използване и 
ремонт, както и предлагане на предприемачески знания. В това ръководство са 
предложени ключовите компетенции и знания, които обучителят трябва да обхване, за да 
осигури екологично обучение на възрастни учащи се в неравностойно положение.  

 

Ръководството за обучители „Работилници за рециклирано изкуство“ има за цел да 
подпомогне както опитните, така и бъдещите педагози и обучители на възрастни в 
придобиването на знания по темите за рециклиране, повторната употреба и ремонт, 
съвместното съществуване, Зелената сделка на Европейския съюз (ЕС) и демокрацията. В 
допълнение към това, ръководството предлага съвети как да се работи с уязвими групи и 
дава свежи идеи за дейности и семинари в мултикултурна среда.  

 

Основната целева група, към която е насочено ръководството, са учители и обучители, 
участващи в обучението на възрастни учащи в неравностойно положение. Предложен 
обхват и последователност за използване на дейността може да се намери във всяка 
обучителна единица, но доставчиците на образование за възрастни могат да смесват и 
съчетават ресурсите въз основа на техните нужди и произход на възрастните учащи в 
неравностойно положение. Продължителността и съдържанието на всяка обучителна 
единица може да варира в зависимост от темата и включва повече практически дейности 
или методически препоръки за обучителите в зависимост от неговата полезност - винаги с 
допълнителни ресурси за разширяване на информацията и събиране на идеи за прилагане 
на курса/раздела. Съдържанието е разработено с помощта на опита и профила на всеки от 
партньорите по проекта във всяка тема и има води до следната структура: 

 

● Урок 1: Ценности и екологично образование 
● Урок 2: Обучителни методи за възрастни в неравностойно положение 
● Урок 3: Рециклирана мода 
● Урок 4: Повторно използване на материалите за създаване на изкуство  
● Урок 5: Моделът на кръговата икономикя 
● Урок 6: Оценяване и сертификация по непрекъснато професионално развитие 

/НПР/  
 
Ръководството е тествано в шест различни страни на ЕС, за да се оцени практическата и 

образователна употреба на одобрените подходи, и е достъпно на шест езика, за да се 

улесни използването му и възможността за пренасяне на практиките в различни 

европейски региони и страни, където доставчици на образование за възрастни и всички 

заинтересовани страни могат да го прилагат в ежедневната си практика. 
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УРОК 1: ЦЕННОСТИ И ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Продължителност: 2 часа  

Въведение:  

Целта на този урок е да предостави на обучаващите възрастни основни знания относно 

образователните стратегии, които насърчават култивирането на ценности в областта на 

образованието за околна среда.  

Обучителите за възрастни са запознати с концепцията за екологично образование, както и с 

нейното значение днес, тъй като преживяваме глобална климатична криза. Следователно, 

урокът въвежда няколко екологични ценности, които са в основата на глобалното движение за 

изменение на климата днес, като рециклиране, повторно използване, социална справедливост 

и съвместно съществуване. Тези концепции ще помогнат на крайните потребители да попаднат 

във възможността за разработване на „зелена“ идея; идея, която отговаря на целите за 

устойчивост на Европейския съюз, която трябва да има активна социална роля, да бъде 

информативна за своята аудитория/целева група и наистина да насърчава устойчивостта чрез 

своите услуги/продукти. Зеленото предприемачество ще действа като основа за развитието на 

бизнес идеи, които имат устойчивост като ядро от създаването на идеи и нови начинания.  

Урокът ще представи три различни подхода за ценностите на околната среда, за да помогне на 

обучаващите възрастни да разберат различните начини, по които околната среда се възприема 

от различните школи на мислене. Това ще помогне на преподавателите за възрастни да насочат 

своите обучаеми за това кой подход най-добре отговаря на техния характер, стремежи и 

ценности или ще изберат да приемат комбинация от тези различни начини за оценяване на 

околната среда.  

Този урок се фокусира главно върху предоставянето на теоретично разбиране на основните 

екологични концепции, актуални днес, а не интерактивни дейности, за да даде на обучаващите 

възрастни някои основни знания, преди да започнат да провеждат обучение по другите уроци, 

които ще бъдат по-интерактивни и практически за учащите се. 

МЕТОДОЛОГИЯ 

1. Обучителите за възрастни разработват персонализиран план на урока заедно с матрица на 

резултатите от обучението, за да определят целите и очакваните резултати от урока. 

2. Дават насоки и предложения на обучаващите възрастни за това как най-добре да използват 

този модул и неговото съдържание в различни работни среди.  

3. Съдържанието на урока е лесно приложимо, за да отговаря на нуждите, ограниченията и 

настройките на обучението на учащите, както и на обучителите.   

Необходими материали: 

Компютър за презентациите; мултимедия; хартиени кашони, които да използвате за бележки, 

за да бъдат изхвърлени като боклук. Маркери и цветни списания/брошури, които иначе биха 

били изхвърлени на боклука.   
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

 Знания  Умения  Компетенции  

1.1 

Екологично 

образование 

● Основно знание за 

това, какво 

представлява 

екологичното 

образование.  

 

● Основно разбиране за 

ценностите, 

предавани чрез 

екологичното 

образование.  

 

● Основно разбиране на 

справедливостта в 

контекста на 

екологичното 

образование /околна 

среда, социална и 

равенство/. 

 

● Основно разбиране на 

кръгова икономика. 

 

● Основно разбиране на 

интерсекционния 

екологизъм в 

контекста на 

екологичното 

образование. 

● Основно разбиране  

на концепцията за 

рециклиране в 

контекста на 

екологичното 

образование. 

 

● Да се определят 

основните 

компоненти на 

екологичното 

образование.  

 

● Да определят кои са 

ценностите на 

екологичното 

образование.  

 

● Оценяване на 

значението на 

екологичното 

образование и 

неговите цели.  

 

● Оценяване на 

полезността и 

значението на 

екологичните 

ценности във 

формалното и 

неформалното 

образование 

днес. 
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 ● Основно разбиране на 

концепцията за 

различна употреба в 

контекста на 

екологичното 

образование.  

● Основно разбиране на 

концепцията за 

повторната употреба 

в контекста на 

екологичното 

образование. 
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1.2 Система на 

екологичните 

ценности 

/СЕЦ/ 

● Основно разбиране на 

това, какво е 

системата за 

екологични ценности1.  

 

 

 

 

● Основни знания за  

екоцентризма на СЕЦ.  

 

 

● Основни знания за 

антропоцентризма в 

СЕЦ.  

 

 

 

 

● Основни знания за 

техноцентризма в СЕЦ.  

  

● Основно разбиране, 

че тези ценности се 

припокриват при хора, 

като предоставят 

решения на 

екологичен проблем. 

(напр. индустриална 

зона замърсява 

близката река). 

● Дефиниране и 

даване на примери 

за ценностни 

системи.  

 

 

 

 

● Даване на 

обучителите на 

основно знание за 

СЕЦ.  

 

● Разграничаване на 

входните нива, на 

процесите и 

изводите като част 

от СЕЦ.  

 

 

 

● Определяне на 

основните 

характеристики на 

еколозите: 

приоритизиране на 

природата, Земята 

като система, 

тотална промяна на 

поведението.  

 

● Оценяване на 

връзката между 

ценности и етика 

и присъствието 

им в живота в 

различни аспекти, 

които ръководят 

човешкото 

поведение. 

● Желание на 

обучителите да 

популяризират 

значимостта на 

СЕЦ.  

 

● Оценяване на 

значението и 

важността всеки 

да развие 

персонална 

система на 

ценности в 

екологичното 

образование.  

 

● Оценяване на 

плюсовете и 

ограниченията на 

екоцентризма в 

СЕЦ.   

 

 

                                                           
1 http://kellyperry.weebly.com/11-environmental-value-

systems.html#:~:text=An%20environmental%20value%20system%20is,determined%20by%20processing

%20these%20inputs.  

http://kellyperry.weebly.com/11-environmental-value-systems.html#:~:text=An%20environmental%20value%20system%20is,determined%20by%20processing%20these%20inputs
http://kellyperry.weebly.com/11-environmental-value-systems.html#:~:text=An%20environmental%20value%20system%20is,determined%20by%20processing%20these%20inputs
http://kellyperry.weebly.com/11-environmental-value-systems.html#:~:text=An%20environmental%20value%20system%20is,determined%20by%20processing%20these%20inputs
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● Определяне 

основните 

характеристики на 

антропоцентризма: 

човек може да 

управлява всички 

възникващи 

проблеми; да 

предпазва 

полезните видове 

чрез данъци и 

регулации.  

 

● Определяне 

основните 

характеристики на 

техноцентризма: 

разрешаване на 

проблемите чрез 

повишаване на 

жизнения стандарт, 

прилагане на 

усъвършенствани 

технологи, които ще 

спасят Земята.  

 

● Определяне 

основните 

характеристики на  

Корнукопската 

теория: Земята е 

неограничена в това, 

което може да 

придоставя на 

човечеството; нужно 

да само да се прави 

това, което е 

необходимо без 

значение на 

бъдещето. 

 

 

● Оценяване на 

плюсовете и 

ограниченията на 

антропоцентризм

а в СЕЦ.   

 

 

 

 

 

● Оценяване на 

плюсовете и 

ограниченията на 

техноцентризма в 

СЕЦ.   

 

 

 

 

 

● Оценяване на 

плюсовете и 

ограниченията на 

всяка система  от 

екологични 

ценности и как те 

допринасят всеки 

да изгради своя 

собствена такава.   
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● Способност всеки 

човек да развие своя 

собствена система от 

ценности и 

способността да я 

защитава и 

аргументира.   

● Познаване на 

различните 

системи от 

екологични 

ценности и 

тяхната връзка с 

различното 

разбиране за 

природата, 

човешките 

отношения и 

действия.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА УРОКА 

 

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 Да създаде основни знания относно системата на ценности в екологичното 

образование. 

 Да придостави на обучаемите методи, които да им помогнат да развият своя 

собствена система на екологични ценности. 

 Да насърчи активното участие и принос на обучаемите с участието им в екологичната 

работилница.   

 Да бъдат дискутирани съвременните глобални и местни екологични проблеми.  

 Да бъдат запознати обучаемите с концепцията за зеленото предприемачество.  

 

ДЕЙНОСТИ2 

                                                           
2 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ls1vdfKPeG4J:https://www.blueflag.global/s

/EE-Activity-Guide2-aql1.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=cy  

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ls1vdfKPeG4J:https://www.blueflag.global/s/EE-Activity-Guide2-aql1.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=cy
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ls1vdfKPeG4J:https://www.blueflag.global/s/EE-Activity-Guide2-aql1.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=cy
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ДЕЙНОСТ 1: ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Какво е екологично образование? 
“Екологичното образование е процес, който позволява на хората да изследват екологичните 
проблеми, да се включат в решаването на проблеми и да предприемат действия за 
подобряване на околната среда. В резултат на това хората развиват по-задълбочено 
разбиране на екологичните проблеми и имат уменията да вземат информирани и отговорни 
решения.” 

-Агенция за опазване на околната среда на САЩ 
 
 
Какво е екологично образование, основано на ценности? 
“Екологичното образование е процес на признаване на ценности и изясняване на концепции, 
за да се развият умения и нагласи, необходими за разбиране и оценяване на взаимовръзката 
между хората, тяхната култура и биологичната и физическа среда.” 

- В. Скот & К. Олтън  
 
КАКВО Е ЕКОЛОГИЧНА СПРАВЕДЛИВОСТ? 
“Справедливостта в областта на околната среда е справедливото отношение и значимото 
участие на всички хора, независимо от раса, цвят на кожата, национален произход или доход, 
по отношение на разработването, прилагането и следването на закони, разпоредби и 
политики в областта на околната среда. Тази цел ще бъде постигната, когато всички се 
наслаждават на:  
-Същата степен на защита от опасности за околната среда и здравето.  
-Равен достъп до процеса на вземане на решения, за да имат здравословна среда, в която 
всички да живеят, учат и работят.” 

- Агенция за опазване на околната среда на САЩ 
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КАКВО Е ИНТЕРСЕКЦИОНЕН ЕКОЛОГИЗЪМ? 
“Интерсекционният екологизъм е приобщаваща форма на екологизъм, която се застъпва за 
защитата на всички хора и планетата. […] интерсекционалният екологизъм идентифицира 
начините, по които несправедливостите, насочени към общностите на терен и Земята, са 
преплетени. Разговорите в рамките на екологичните пространства не могат да минимизират 
или игнорират несправедливостта, насочена към уязвимите общности и естествените 
екосистеми, а по-скоро обозначават начините, по които социалните неравенства влияят на 
нашето възприятие за екологичност, независимо колко прикрити или очевидни са. По този 
начин интерсекционният екологизъм призовава за справедливост за хората и планетата.” 
 
- https://www.intersectionalenvironmentalist.com/ 
 
СВЪРЗАНИ КОНЦЕПЦИИ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАТЕРИАЛИТЕ, ЗАПОЗНАВАЩИ ОБУЧАЕМИТЕ 
С РАБОТИЛНИЦИТЕ ЗА РЕЦИКЛИРАНО ИЗКУСТВО 
-Отказване 

-Намаляване 

-Рециклиране 

-Поправка 

-Повторна употреба 

-Промяна на предназначението 

 
КРЪГОВА ИКОНОМИКА 
Кръговата икономика има за цел да се справи с отрицателните въздействия на линейната 

икономика (вземи-направи-изхвърляй), в която живеем днес, и вместо това да премахне 

производството на отпадъци и да сведе до минимум експлоатацията на ограничените 

природни ресурси от производствената линия.  

Някои от основните компоненти на кръговата икономика включват:  

-Материалите се рециклират при непрекъснато висока стойност.  

-Енергията се основава единствено на използването на възобновяеми източници (слънчева 

енергия, вятър и др.). 

-Опазване на биоразнообразието в хармония с всички човешки дейности.  

 

 
2. СИСТЕМИ ЗА ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕННОСТИ 

 
КАКВО Е СИСТЕМА ОТ ЕКОЛОГИЧНИ ЦЕННОСТИ? 
Системата за екологични ценности (СЕЦ) е набор от парадигми и принципи, които 
информират за начина, по който хората и обществата гледат и оценяват проблемите на 
околната среда (например изменение на климата, обезлесяване и др.). СЕЦ са резултат от 
културни, икономически и социално-политически контексти и фактори.  
СЕЦ на индивидите са подвижни и отворени за промяна въз основа на входните данни 
(образование, медии, религия), които преминават през процес (учене, вземане на решения, 
отхвърляне, приемане) за определяне на резултатите под формата на действия, перспективи.  
 
Забележка: Всеки от СЕЦ, представени на следващите страници, има диапазон и включва 
представи с явни разновидности за това как последователите на СЕЦ възприемат връзката 
човек-природа. 

https://www.intersectionalenvironmentalist.com/
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ЕКОЦЕНТРИСТКА СЕЦ 
Екоцентричната СЕЦ има в основата си природата и екологията, тъй като възприема 
природния свят като цяло и набляга на приемането на по-малко материалистичен подход към 
живота. Тази СЕЦ поставя на преден план важността на образованието и насърчава 
самоограничението в човешкото поведение, като същевременно твърди, че хората – като 
един от многото видове на земята – трябва да ограничат своето въздействие върху околната 
среда и ресурсите. Тя дава приоритет на опазването на околната среда от непрекъснатото 
икономическо развитие. 
 
ТЕХНОКРАТИЧНА СЕЦ 
Технократичната СЕЦ поддържа, че хората - чрез използването на технологиите - винаги ще 
могат да се справят с нарастващите екологични проблеми, дори ако земните ресурси са 
доведени до предела си. Тази школа се фокусира върху използването на технологии за 
повишаване на жизнения стандарт и опазване на околната среда. 
 
АНТРОПОЦЕНТРИЧНА СЕЦ 
Антропоцентричната СЕЦ е комбинация от другите две системи на екологичните ценности. Тя 
поставя хората в центъра, като изследва как те се възприемат като доминиращи видове на 
планетата. Според тази СЕЦ, хората могат да управляват околната среда, както намерят за 
добре, за да задоволят собствените си нужди. 
 
ДЕЙНОСТ 2: НАШЕТО РАЗБИРАНЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Напишете на лист хартия как възприемате и чувствате околната среда (чувства, действия, 

които предприемате в момента, какво в крайна сметка искате да постигнете). (Преди 

презентацията да започне) 

 

ДЕЙНОСТ 3: ДИСКУТИРАЙТЕ МЕСТЕН ЕКОЛОГИЧЕН ПРОБЛЕМ 

Очертайте няколко начина на действие за разрешаване/подобряване на проблема, който е 

поставен за обсъждане. Свържете всяко действие с различните системи за стойности на 

околната среда, обхванати в раздел 1.2. 

 

ДЕЙНОСТ 4: ГРУПОВ ПОХОД 

Групов поход до близка природна местност, за да се повиши осведомеността относно 

необходимостта от зачитане и опазване на околната среда (като идея). 
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УРОК 2: ОБУЧИТЕЛНИ МЕТОДИ ЗА ВЪЗРАСТНИ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Въведение: 

На следващите страници са предоставени някои основни методически идеи за 

обучение, насочено към хора в неравностойно положение, като се използва широка 

дефиниция на термина, която след това трябва да се уточнява въз основа на 

специфичния състав на групата. Идеята, че прибягването до „експерти“, способни да 

предадат знанията, е достатъчно за организиране и провеждане на обучителен курс, е 

не само много опростена, но и особено неадекватна, когато става въпрос за учащи в 

„неравностойно положение“.  

Друг аспект, който трябва да се вземе предвид, е, че фактът че поради тяхното културно 

ниво и/или психологически трудности, този тип учащи не използват често или намират 

за по-лесно хипотетично-дедуктивно мислене. Следователно обучението трябва да бъде 

възможно най-конкретно и оперативно.  

Целта на урока е да предложи някои методологични идеи за оформянето и прилагането 

на курсове за обучение за „неравностойни” целеви групи. 

 

Необходими пособия: 

 Достатъчно голяма зала, която да позволява прилагането на активни методи 

 Формуляр за препоръчани услуги 

 Форма за мотивационно интервю  

 Дневник 

 Сертификат за присъствие 

 Форма за оценка 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Знания Умения  Компетенции  

 

● Елементи от 

педагогиката 

 

● Методологии за 

анализа на 

компетенциите  

 

● Да оперира техники на 

активно слушане 

 

● Използване на методи за 

планиране на тренинг 

 

 

● Способност да бъде 

анализиран докладът за 

нуждите от тренинг 

 

● Планиране на тренинга 
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● Динамика на 

обучителните групи 

 

● Методи за 

обучение  

 

● Методи за оценка и 

провеждане на 

обучителни курсове 

 

● Оценъчни методи 

на потенциала на на 

представянето 

 

 

 

 

● Прилагане на методите на 

оценка на нуждите от 

обучение 

 

● Прилагане на техники за 

оценка на изискванията 

 

● Използване на 

инструменти за оценка на 

компетенционните нужди 

 

● Използване на методи за 

създаване на обучително 

съдържание  

 

● Използване на техники за 

планиране на обучението  

 

● Използване на техники за 

планиране на дейностите 

 

● Използване на техники за 

мониторинг на дейностите 

 

● Използване на техники за 

оценка на дейсностите 

 

● Използване на мрежви 

техники 

 

● Подготовка на 

методически инструменти 

и организационни 

материали за тренинга  

 

● Наблюдение и 

ръководство на 

обучаемите по време на 

обучителния период 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 
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При обучението на хора в неравностойно положение се предпочитат активните и 

иновативни методи на обучение. Целта е да се подобри ученето чрез повече опитни и 

символични начини, а не чрез вербални; Уроците лице в лице са остатъчни и опростени 

и използваеми чрез преработка, направена от преподавателите (концептуални карти, 

видеоклипове) и с интерактивни моменти или индивидуална помощ. Постепенността и 

постепенното развитие на обучението също са много важни, заедно със способността за 

приспособяване на инструментите и методологиите към нуждите на групата.  

Особено важна е функцията „поддръжка/обучение“, която със сигурност се осъществява 

от учителя  и е гарантирана от „система за обучение“. Това е организационна структура, 

която гарантира, че всеки член (съветници, наставници на клас, преподаватели по 

стажове, учители, координатори, отговорни лица), всеки със своите специфични задачи, 

ще работи в рамките на обща схема, споделена от всички и ръководена от конкретни 

намерения към стажанта, поставен в основата й. 
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Нека се съсредоточим върху анализа на работата в класната стая.  

Учителят трябва:  

● да се справя с организационните и комуникационните аспекти, като например 

оказване на подкрепа за създаването на курса на обучение. Говорим не само за всички 

бюрократични процедури (управление на дневника и т.н.), но и за бек офис практики и 

за управление на контактите с ползваните външни услуги  

● да направи личното участие възможно или дори незаменимо, така че човек да се 

чувства „отговорен“ за своя професионален и обучителен проект: организирайте 

договор за обучение (посочете цели, задачи, очаквания) и се споразумейте за 

правилата за поведение по време на обучение (като например сигнализиране за 

закъснения и отсъствия и др.).  

● да се натоварва и поема емоционални и афективни аспекти, свързани с учебното 

изживяване, както в класната стая, така и извън нея, като същевременно успокоява 

съпротивите, страховете и тревогите с внимателно подреждане на обстановката за 

обучение и постоянна конфронтация с мрежата от услуги.  

● да гарантира приемственост и интеграция в процеса на обучение, като допринася за 

създаването на връзки и споделяне на значението за всички участващи хора (вътрешни 

учители, нови учители, корпоративен персонал) във всички места, където се провежда 

обучението (както вътрешно, така и външно семинари) и в различните фази на процеса 

на развитие на обучението (планиране, класна стая, чиракуване).  

● да придружава и наблюдава учебния процес на всеки обучаем – като допълнителна 

забавена намеса към процеса на преподаване-учене. Това е за преодоляване на 

възможни лични блокажи или критични проблеми и за гарантиране на постигането на 

образователни цели и цели за растеж. Познаването и прилагането на метода Feuerstein 

са гаранция.  

● да благоприятства обмислена дейност чрез организиране на индивидуални и 

групови възможности с цел дефиниране и интерпретиране на връзките между всички 

съществуващи варианти (семеен кръг, икономическа и работна сфера, здравна сфера); 

да улеснява свързването (давайки смисъл) на различните стъпки от договорената 

посока и да се отказва от способността за идентифициране на преносимостта на 

теоретичното обучение и ученето чрез опит.  

● да пази компонентите на процеса на оценяване (разгледани тук в смисъл на 

формираща оценка и наблюдение) чрез честна и правилна обратна връзка, която да се 

дава както на услугите, така и на учащите, за да се разбере техните силни и слаби 

страни. В края на учебния процес се изготвя доклад по темата, с фокус върху 

наблюдаваните аспекти от гледна точка на ресурси/компетентности и подобрения.  
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● да гарантира споделяне на комуникация чрез свързване на всички субекти, 

участващи в проекта върху лицето: вътрешен екип, координатори и преподаватели на 

отчитащото се лице, наставници по чиракуване, корпоративни учители и др. 

В този смисъл учителят, независимо дали е вътрешен или нает за конкретни 

интервенции, е преди всичко фасилитатор, човек с качества и професионални 

компетенции и способността да намира съответния ресурс (релационен, когнитивен, 

организационен) в зависимост от проблема или по възникналите критични въпроси. 

Вниманието върху ефективното учене на всеки обучаем в класната стая, но също и 

върху стойността на групата учащи и на нейната динамика се подсилва, когато е 

необходимо, от присъствието на съпътстващ учител. Едновременната работа на 

няколко учители често е свързана с експериментални предложения. 
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От изключително значение е да се предвидят и да се съсредоточат върху някои 

подготвителни дейности. Нека ги обобщим накратко.  

а. Изграждане на групи: за да се пристъпи към изграждане на групи, както хомогенни, 

така и хетерогенни, всеки обучител трябва да се придържа към целите на проекта или 

параметрите му, или към параметрите, посочени в заданието. Критериите, които имаме 

предвид, са тези, свързани с нивата на компетентност, националност, естество на 

неравностойно положение и потенциал за заетост. За хетерогенни групи, организирани 

на базата на лични и професионални ресурси, това би могло да предложи движещ ефект 

на групата: например обучителят може да събере хора с по-голям потенциал за заетост 

с по-крехки субекти. По този начин първото би могло да стимулира вторите и да ги 

доведе до увеличаване на шансовете им за заетост. Където е възможно според 

правилата и критериите, групите се съставят и лидерите се избират или идентифицират 

сред обучаемите. В групи, съставени от хора от различни националности, срещата с 

многообразието води до положителен резултат: често съставът на групата е 

разнообразен и води до социализация и сравнение с различни ситуации, при които 

обучаемите са обединени от необходимостта да следват учебен маршрут. Етнически 

хомогенните групи или групите в неравностойно положение, където хората нямат 

достатъчно основни умения, са по-функционални, когато целта е да им се помогне да се 

подготвят за пазара на труда. В тези случаи, обучението трябва да бъде насочено главно 

към овластяване. За да се постигне това, човек може да привлече културни посредници 

и да изгради конструкции, които да позволят на хората открито да се справят с 

проблемите на социалното неравностойно положение.  

б. Обстановка: настройване, усъвършенстване, регулиране, подреждане, поставяне на 

граници... всичко това са действия, свързани с планирането на обстановката в 

различните й аспекти. Първият е свързан с пространството, с необходимите размери и с 

подреждането на необходимото оборудване и инструменти, както е предвидено от 

използваните методики за обучение. Няколко практически примера. Ако обучителят 

трябва да провежда уроци лице в лице с помощта на слайдове, той ще се нуждае от 

специално място, обърнат към учениците. От своя страна те ще трябва да могат да гледат 

и слушат. Ако възникне необходимост от писане на бележки, обучаемите ще се нуждаят 

от повърхност, на която да се облегнат (стол с капак или бюро). Ако урокът е 

интерактивен, където обучаемите трябва да участват активно, би било по-добре да се 

изправят един срещу друг. Можем да подредим бюрата/масите в оформление на 

подкова или една близо до друга, така че да създадем уникална работна повърхност. 

Говорейки за активни методи, напр. ако се предвиди, че хората ще трябва да стоят, може 

например да залепят няколко постерни бележки върху билбордове, обучителят ще 

избере U оформлението или кръглото подреждане на столовете и по този начин ще е 

необходим достатъчно голям клас, за да позволи на хората да се движат в подходящо 

пространство, без да срещат бариери, нито физически, нито психологически. Този вид 

организация на пространството позволява извършването на каквато и да е активна 

работа: подгрупи/двойки, движение на тялото, ролеви игри, симулации и т.н. 
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Друг важен аспект от подготовката на обстановката е оборудването. Ако обучението е 

организирано като уроци, обучителят ще се нуждае само от техника за проектиране на 

слайдове или билбордове, върху които да пише, и химикалки и листове хартия за 

участниците; в активните методологии ще са необходими прости маркери и бележки. В 

някои случаи обучаващите ще се нуждаят от по-специфични инструменти за специфични 

дейности (например възглавници, топки, бои и билбордове, цветни карти, стари 

вестници, ножици, скоч, кърпи и т.н.).  

Да се дефинира настройката, означава също да се дефинират правилата, както вътре, 

така и извън групата. Вътрешните ще бъдат по-добре дефинирани и одобрени в 

Правилника на класната стая. Външните обикновено се прилагат към структурата, където 

се провежда дейността, и в крайна сметка към хората/пространствата, управляващи 

взаимодействието.  

Време, разписания – датите – определени часове, те също трябва да бъдат 

допълнително дефинирани и посочени в Правилника на класната стая и е от 

изключително значение те да бъдат съобщени предварително. Това е, за да направи 

всички наясно и наясно: участници, учители/преподаватели, канещи субекти и т.н. Освен 

това участниците трябва да имат ясно разбиране за всички роли на хората, участващи 

във всяка функция на процеса на обучение. Този аспект също ще бъде обяснен подробно 

при определянето на Правилника за класната стая. 

ДЕЙНОСТИ 

Успехът за обучение в клас се включва в цялостния процес, който може да бъде 

дефиниран в следните фази:  

1. Събиране на очаквания: това е основен аспект на всеки курс за обучение, по-

специално с така наречените хора в неравностойно положение, които биха могли да 

срещнат повече трудности при умствено проследяване на обучителните цели. В тази 

фаза активно се дефинира какво биха искали или не биха искали участниците да видят 

разработено в курса на обучение. Освен изричната цел, тази фаза включва различни 

подцели, които са функционални за положителното развитие на екипната работа:  

● това е първо ниво на емоционално и когнитивно загряване за участниците, особено 

ако е направено с помощта на активни методологии  

● поставя обучаемите в активно участие, където е важно всеки да си каже думата  

● работи като компас за отделни срещи и за целия курс  

● дава на обучаващия средства да провери дали хипотезата за съдържанието и целите, 

съгласувани с обучаемите, е съвместима и реалистична 
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Що се отнася до техниките и инструментите, които трябва да се използват, можем да 

изброим някои, които могат да бъдат споделени от различните методологични подходи. 

 

 Една от най-разпространените техники със сигурност е тази за изготвяне на един или 

повече билбордове (в зависимост от продължителността на курса), на които да се 

обобщят всички очаквания. Или къде да напишат стимулиращи или предизвикващи 

фрази, в зависимост от темата.  

 

Ако обучителят очаква хората да запълнят билбордове с бележки, трябва да се 

организира физическо активиране, за да се „загрее“ и „активира“ всеки отделен 

участник и цялата група.  

 

След това резултатите ще бъдат събрани, ревизирани, обсъждани, разгледани по 

смисъл, организирани/регламентирани, за да станат част от следващата стъпка на 

Правилника в класната стая. 

 

2. Правилник на класната стая и формирането на група: това е моментът, в който 

се полагат основите, за да започнем съвместното пътуване! Всички аспекти, необходими 

за положителното управление на курса, трябва да бъдат дефинирани, изрично посочени 

и договорени. Нека изброим основните:  

● Цели: от събирането на очакванията ще възникнат темите, които ще бъдат разгледани 

по време на курса, когато се придържат към поставената задача. Някои други няма да 

бъдат разглеждани. Всичко това трябва да бъде ясно и прието от групата.  

● Правила на групата: разписанията, списъкът с присъстващите и други очевидни 

характеристики трябва винаги да бъдат изрично формулирани. Полезно е бъдат дадени 

на обучаемите точни индикации за поведение дори по най-простите въпроси. Като 

например кой да бъде информиран при отсъствие или закъснение и как да бъде 

направено. Или ако е възможно персоналният мобилен телефон да бъде включен. Да 

бъде обяснено как работят почивките за кафе, както и как се управляват отсъствията и 

закъсненията и как действат стимулите за присъствие, ако има такива. Обикновено тези 

задачи се възлагат на преподавателя.  

● Благоприятстващи и/или възпрепятстващи елементи: по-добре е и те да бъдат ясни! 

Групата трябва да сподели какво може да бъде от полза на класа и какво не.  

 

Важно е Правилникът на класната стая да е „с участие“. Този правилник трябва да излезе 

от групата и от класния ръководител, който действа като фасилитатор. Той трябва да 

бъде „приет“ възможно най-ясно. 

 

3. Активиране на групата: всяка група се нуждае от фаза на активиране, както на  

когнитивно, така и на емоционално ниво. Емоционалната работа с хора в неравностойно 

положение става особена, защото те учат по-добре, ако са емоционално ангажирани. 
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Достатъчни са прости дейности, които генерират релационни обмени, вероятно чрез 

физически дейности като лесни игри и заедно с нещо, което може да накара хората да 

взаимодействат и евентуално да станат от стола си. Има много скриптове с намеци за 

игри и възможни дейности, които могат да бъдат коригирани и модифицирани, за да 

бъдат съгласувани с фиксираните цели. 

4. Методи в класната стая: трябва да се осигури голямо внимание през цялата 

 продължителност на класа, за да се поддържа високо ниво на участие и мотивация в 

групата: по-конкретно, средата трябва да се пази безопасна, така че да накара 

обучаемите да се отворят, без да търпят оценки и ценностни преценки; трябва да се 

насърчават и развиват истински и надеждни отношения между участниците и 

учителите/преподавателите; приносът на всеки човек трябва да бъде оценен, като по 

този начин се създават пространства, посветени на споделяне на личен опит и трудов 

опит. Ключът към истинското участие на хората и към изпълнението на целите на 

обучението е използването на активна и опитна методология. Някои методологии, 

различни от ролевата игра и фокус групата са: Арт терапия, танцова терапия, пантомима, 

активиране на тялото и дишането. Тези методи често се използват в някои 

пропедевтични курсове, насочени към хора без никакви основни компетенции и все още 

не напълно интегрирани в техния нов културен контекст (търсещи убежище, жертви на 

трафик и т.н.). Прилагането на подобни подходи е двигател за подобряване на 

педагогическото и дидактическото ниво и кара хората да взаимодействат по-добре, да 

разбират и да се свързват с новите културни модели. Тези пътища са формулирани в 

поредица от семинари, които са съобразени с опитна и практическа визия, където тези 

методи взаимодействат помежду си и са интегрирани в процес, който води до 

овластяване и приобщаване. По време на пандемията, поради дистанционното 

обучение, „мултимедиите“ претърпяха голям тласък под формата на производство и 

използване на видеоклипове, уеб видеоклипове или видеоклипове, направени от 

самите учащи. Очевидно е, че мултимедиите могат да се използват във всяка 

тренировъчна пътека и са особено ефективни за определени „неблагоприятни“  цели. 

 

5. Потвърждаване на очакванията и целите. Приключване на занятието 

Би могло да се дефинира тази последна част като пространството, където се „дърпат 

конци“, където се разглеждат събраните очаквания, където се дефинира кои наистина 

са били разгледани. Това е мястото, където на учащите се дава възможност да укрепят 

мисловните карти, които са изградили, както и да докладват на когнитивно ниво 

знанията, за които са използвали по-емоционалните канали. 

Приключване на занятието е, когато те разпознават кои от „ученията“ да ценят за 

бъдеща перспектива, свързани с контекста, но не само.  

Дейностите в класната стая трябва да бъдат последвани от някои „работни опити“, които 

представляват допълнителна проверка на място. Възможността да се приложи на 

практика изучаваното е много привлекателна и ефективна за учениците. 

 



 

 

22 

 

След това конкретната формула трябва да бъде адаптирана към законодателните 

инструменти на страната, в която се провежда обучението, но „стажовете“ са ефективен 

начин за провеждане на обучение, фокусирано върху ученето. Това обучение за хора в 

неравностойно положение е организирано, за да се развият ноу-хау, знания и 

способности в реален корпоративен контекст.  

Този добре структуриран период от различни месеци дава възможност на хората да се 

преценят по индивидуални умения и, не по-малко важно, да се справят с 

психологическите и емоционални аспекти, свързани с конкретна роля. 
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УРОК 3: РЕЦИКЛИРАНА МОДА 

 

Продължителност: 2 часа 

Въведение 

Целта на този урок е да популяризира устойчиви методи за използване на отпадъчните 

дрехи като ресурс, да създаде знания за отрицателното въздействие на „бързата мода“ 

върху околната среда, да повиши осведомеността за важността на повторното използване 

на дрехи, да допринесе за „бавната мода“ вместо „бързата мода“, да развие умения за 

шиене у участниците, насърчавайки тяхната самостоятелна заетост, да се генерира 

устойчивост за опазване и грижа за околната среда, да се създават и предават способностите 

да използват тези ресурси и генерират съзнание за социална отговорност в термини на 

екологията от страна на преподавателите.   

 

Необходими материали: дрехи (джинси, блузи чорапи, ризи, др.), шевни машини (по 

избор), фризьорски ножици, шивашки метър, цип, карфици, игли и конци.  

 

Подготовка за ателието/препоръки за допълнителни ресурси: За да проведе урока, 

учителят трябва да се обърне за подкрепа към професионалисти или доброволци с опит в 

използването на шевни машини и шев. Моделите ще бъдат изработени от рециклирана 

хартия и картон, така че изработването на парчетата да е по-еднородно и по този начин да 

е по-лесно, по-практично и удобно за възпроизвеждане и подготовка сред участниците. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Знания  Умения  Компетенции  
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● Концепции, цели  и 

характеристики за 

устойчиво 

развитие. 

 

● Основно знание за 

съвременните 

тенденции за 

устойчиво 

развитие.  

 

● Типове материали и 

инструменти за 

създаване на модни 

образци 

 

● Практическо 

използване на 

методи за създаване 

на модни обекти.  

 

● Развитие на 

творчество чрез 

моден дизайн 

 

● Насърчаване на 

груповото участие за 

развитие на 

социално 

благоденствие и 

екологична среда. 

● Задълбочаване на 

развитието, което 

маркира приносите за 

социално благоденствие 

и екологична среда. 

  

● Придаване на ценност и 

значимост на 

рециклирането чрез 

техники като напр. 

повторно рециклиране.  
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● Дефиниране на 

бърза мода, бавна 

мода и кръг на 

рециклиране на 

дрехи.  

 

● Основно знание за 

замърсяването от 

бързата модна 

индустрия.  

 

● Практическо знание 

за разработване на 

методики за работа 

с рециклирани 

материали, за 

намаляване на 

влиянието върху 

околната среда. 

 

● Основно знание за 

развитието и 

тенденциите на 

философията на 

дизайна и на 

устойчивото 

развитие. 

 

● Идентифицирането 

на обстоятелствата 

които пораждат риск 

пред бъдещите 

поколения. 

 

● Повишаване на 

знанията за 

социалната и 

екологичната 

отговорност   

 

● Отражение върху 

това как да се 

задаволят 

настоящите нужди 

без да се прави 

компромис с 

капацитета на 

бъдещите 

поколения.  

 

● Повишаване на знание за 

замърсяването от 

индустрията на бързата 

мода и начини за 

намаляването й.  

 

● Припознаване на 

знанието и ценността на 

грижата и запазването на 

природата и 

промотирането й в 

съвременните общества.  

 

● Генериране на интерес в 

техники за повторно 

използване на дрехиц 

насърчаване на 

устойчивата употреба на 

ресурси и даване на 

втори живот на неща, 

които могат да бъдат 

използвани повторно.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ 



 

 

26 

 

 Теоретична лекция за шиенето и използването на материалите 

 Дскусионна група за разхищаването на дрехи, бързата мода и бавно развиващите се 

в модата умения като комуникация и критично мислене 

 Работата в екип и индивидуалната работа ще бъдат от съществено значение за 

създаване на чанта или плюшено животно, за да се насърчи сътрудничеството между 

обучители и ученици.  

 Методологията за съвместно обучение ще се прилага чрез работа в групи и по този 

начин ще се подобри вниманието, ангажираността и придобиването на знания от 

обучаемите. 

 Прилагането на техники за циклично обучение за подобряване на способността за 

прехвърляне на знания в нови ситуации. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА УРОКА 

 

1. На обучителите ще бъдат предоставени необходимите инструменти за разработването 

на урока и приложението му в работната среда и в дейностите, които ще се извършват.  

2. Дизайнерското мислене ще бъде приложено за идентифициране на индивидуалните 

проблеми на всеки ученик и генериране на творчество и иновации в техния 

образователен опит.  

3. Първо ще бъдат обяснени насоките за развитие на планираните дейности и ще бъде 

предоставен график с информационното съдържание, инструменти и материали, които 

ще се използват.  

4. Ще бъде направено въведение относно важността на практиките за екологична 

устойчивост, за по-добро използване на отпадъците, зачитане на околната среда и 

заобикалящата ни среда. Също така ще бъдат обяснени основното използване на 

шевната машина и основните концепции.  

5. Работата в екип ще бъде насърчавана чрез съвместно обучение.  

6. Те ще бъдат обучавани на по-малко сложни машинни и ръчни техники за шиене и как да 

използват модели за възпроизвеждане на парчета.  

7. В края на курса може да има изложба, на която обучаемите да споделят своя опит и да 

представят своите творения. 

 

ДЕЙНОСТИ 
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Дейност 1: Tеоретично знание 

Представени са различни шевни инструменти и видове тъкани (памук, лен, коприна...). 

Обяснява се използването на шевната машина, както и как да се сменя конеца и иглата, как 

да се вдява и основните различни части на шевната машина (каерче, калерче, лост за 

набиране, ниво на заден ход, крачен педал ). Дефиницията на моделите също трябва да се 

проучи и как да бъдат използвани, както и да запознаване с различни видове тъкани и 

основни умения за шиене без машина. 

 

Дейност 2: Отворена дискусия  

Представяне на концепцията за „бърза мода“ и целият клас заедно може да обсъди 

плюсовете и минусите и последствията от околната среда. В библиографията има няколко 

уебсайта в подкрепа на тази дейност 
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Дейност 3: Практическа част  

Участниците ще бъдат разделени на две групи според това, което искат да създадат: чанта 
или плюшено животно 

 Производство на чанти. (Материали за използване: дънки, поли, ножици, щифт, 

 шевна машина, ролетка и шарки върху хартия или картон).  

 Плюшени играчки. (Материали за използване: блузи, поли, чорапи, ножици, 

 шевна машина, измервателна лента, шарки върху хартия или картон, щифт, конец и игла. 

Пълнеж: плат или чорапи). 

 

                

Алтернативни дейности в практическата част: 

 Направете платнени ленти за глава. (Материали за използване: блузи, ножици, 

щифт, конец, игла, шивашки метър).  

 Чантичка за грим. (Материали за използване: дънки, ризи, ножици, поли, шевна 

машина, шивашки метър, цип, конци и игла). 
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Дейност 4: Изложба 

И накрая, когато всички са готови, всеки от обучаемите може да представи и обясни своето 

творение. Обучителят ще даде повече примери за мода, които могат да бъдат създадени, и 

може да ги насърчи да направят изложба в обучителния център/квартала, за да споделят 

своя опит и да направят своите творения известни. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. Stuffed products with a purpose: https://leatherheart.fun/ 

2. Sustainable fashion: https://ecoalf.com/es/  

3. Recycled fashion is responsible fashion: https://gabrielfariasiribarren.com/en/recycled-

fashion-is-responsible-fashion/ 

4. 8 methodologies that every 21st century teacher should know: 

https://www.realinfluencers.es/en/2019/05/09/8-21st-century-methodologies/  

5. Exclusive ecodesign: https://thecircularproject.com/  

6. Sewing for begginers: https://sewing.com/basic-sewing-skills/  

7. Slow fashion movement: https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-slow-fashion  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leatherheart.fun/
https://ecoalf.com/es/
https://gabrielfariasiribarren.com/en/recycled-fashion-is-responsible-fashion/
https://gabrielfariasiribarren.com/en/recycled-fashion-is-responsible-fashion/
https://www.realinfluencers.es/en/2019/05/09/8-21st-century-methodologies/
https://thecircularproject.com/
https://sewing.com/basic-sewing-skills/
https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-slow-fashion


 

 

30 

 
УРОК 4: ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИЗКУСТВО 

 

 

Продължителност: 1 час и 45 мин. (максимум 2 часа) 

 

 

Въведение: 

 
"Като хора, нашето величие не се състои в това как можем да обновим света, това е мит за 
атомната ера, а в това как се обновяваме." Махатма Ганди  
 
До 17-ти век изкуството се свързваше с всяко умение или майсторство и не се различаваше 
от занаятите или науките. В съвременната употреба след 17-ти век, където естетическите 
съображения са от първостепенно значение, изобразителното изкуство се отделя и 
разграничава от придобитите умения като цяло.  
 
Безспорен е фактът, че изкуството има лечебна сила, тъй като помага на хората да създадат 
връзка между ума и тялото си. За разлика от упражненията, които работят за тялото, или 
медитацията, която изчиства ума, изкуството има достъп както до ума, така и до тялото, за 
да насърчи и постигне изцеление.  
 
Изкуството влияе на обществата, като променя вярванията и внушава ценности в 
пространството и времето. Изкуството е тази форма на комуникация, която позволява на 
хора от различни култури и различни времена да се свързват и взаимодействат чрез 
изображения, звуци и истории.  
 
„Използването на рециклирани материали дава възможност на хората да използват 
въображението си в създаването на уникални и оригинални произведения на изкуството. 
Освен това те научават стойността и допълнителния живот, които притежават материалите 
за многократна употреба. Този урок е особено важен за младите хора, тъй като помагат да 
направим нашата планета по-чисто и по-зелено място. “ 
 Учител по изкуства, Средно публично училище, Ню Йорк  
 
Стъклени бутилки, найлонови торбички и други предмети се превърнаха в ресурси за 
изкуство за устойчиво развитие в ръцете на някои художници и начин да се подчертае 
разрушителното въздействие, което отпадъците имат върху планетата. Екологичните 
изкуства изненадват хората със своята оригиналност и предлагат безброй възможности за 
изразяване и разширяват нашето поле на въображение.  
 
Спешната нужда от рециклиране породи художествено движение, известно като 
Рециклирано изкуство /Recycled Art/, което в момента вдъхновява много художници по 
света с критичното си послание за прекомерната консумация и замърсяването. Този вид 
изкуство има за цел да превърне отпадъци като хартия, картон, дърво, стъкло, пластмаса, 
метали и каучук в произведения на изкуството. Намеренията надхвърлят 
конвенционалното рециклиране на материали и създават нова концепция за 
икономическа, културна и социална стойност на оригиналния продукт. 
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Предимства на намаляване на материалите и повторната им употреба:  

 Предотвратява замърсяването, причинено от намаляване на нуждата от 

прилагането на нови суровини и материли.  

 Спестява енергия.  

 Намалява емисиите на парникови газове, които допринасят за глобалното 

изменение на климата.  

 Подпомага запазването на околната среда за бъдещите поколения.  

 Спестява пари. 

 

Увеличаващ се брой артисти, известни и като „повторно използващи автори“ са 

отдадени на този тип изкуство за устойчиво развитие, като някои от тях са: 

 

Герхард Бьор /Gerhard Bär/: този немски дизайне създава изкуство и всекидневни 

предмети от пластмасов боклук от повече от 20 години. Неговите работи съчетават 

аскетизъм, екология и социална отговорност.  

 

Марта Хавершам /Martha Haversham/: многофункционална художничка от Лондон, 

фокусирана върху творческите колажи и картини от боклук, идващи от дамската 

мода.  

 

Мишел Рийдър /Michelle Reader/: тази английска художничка създава склуптури с 

механични елементи, рециклирани от играчки и часовници, които тя събира от 

сметища, от крайпътни магазини и такива за втора употреба.  

 

Уим Делвоа /Wim Delvoye/: белгийски художник, който използва употребявани гуми. 

Без да променя структурата на гумите, той създава фигури, провокирани от 

природата като цветя и растения.  

 

Юкен Теруя /Yuken Teruya/: художник с японски произход, който базира работите си 

върху материали като тоалетна хартия, книжни торби, крила от пеперуди, често за 

да отразява живота в Окинава, неговото родно място. 



 

 

32 

 

Необходими материали: 

 

Различни по размер буркани, цветни маркери и моливи, ножици, парчета прежда и плат, 

цветни копчета, чепило, тиксо 

 

 

Подготовка за ателието/препоръки за допълнителни ресурси: 

 

Проверете дефиницията за изкуство в Оксфордския речник: 

Изкуството включва създаването на визуални, слухови или сценични изкуства, които 

изразяват въображението на създателя, концептуалните идеи или техническите умения, 

предназначени да бъдат оценени предимно заради тяхната красота или емоционална 

сила. 

 

Подгответе въведение в темата сред предложените видео ресурси: 

 https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM 

 https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI 

 Social plastics | Gerhard Bär | TEDxBonn - YouTube 

 Gerhard 'Woody' Bär Social Plastics - YouTube 

 Michelle Reader Studio Tour January 2021 - YouTube 

 Little Creatives Artist Michelle Reader - YouTube 

 26. Martha Haversham | Smallditch - YouTube 

 Trash Menagerie - Art from Recycled Material - YouTube 

 Recycled/junk/found object art fairy mix media collage - YouTube 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Знания  Умения  Компетенции  

https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM
https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI
https://www.youtube.com/watch?v=b_-Rs1q7PbQ
https://www.youtube.com/watch?v=OskIJe_FWMQ
https://www.youtube.com/watch?v=MYniEdUpos4
https://www.youtube.com/watch?v=fwbtPgD6QS0
https://www.youtube.com/watch?v=sXksMwwINvk
https://www.youtube.com/watch?v=RNwWN7ESnEc
https://www.youtube.com/watch?v=XkrPaUHGsZM


 

 

33 

● Знание за екологичното 

образование; 

 

● Знание за рециклираното 

изкуство; 

 

● Знание за културното 

разнообразие.  

 

● Способност да 

анализира 

предимствата на 

екологичното 

образование; 

 

● Подобрени 

междукултурни 

компетенции; 

 

● Способност да се 

създава изкуство от 

рециклирани материали 

 

● Способност за грижа и 

внимание към околната 

среда. 

● Разбиране за 

екологичната 

обвързаност;  

 

● Оценяване на 

многообразието и 

културатата; 

 

● Знания за собственото 

поведение и поведение 

към другите и към 

околната среда; 

 

● Индивидуална 

отговорност и чувство 

за инициатива. 

 

 

 

 
МЕТОДОЛОГИЯ 

 

 
 Техники за изкуство 
 Учене чрез експеримент 
 Групова дискусия 
 Повишаване на знания и възприемане на околната среда 

 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА УРОКА 

 

 
СТРУКТУРА НА УРОЧНИЯ ПЛАН: 
 
Въведение в темата (15’) 
Описание на дейностите и прилагането им (60’) 
Групова дискусия (15’) 
Оценка и обратна връзка (15’) 
 

 
ДЕЙНОСТИ 

 



 

 

34 

 

Стъпка 1:  

Особено важен момент в ателието е началото. Може да бъдат поканени участниците да 

седнат в кръга и така да се даде е възможност да се осигурят елементи като равенство, 

безопасно, подкрепящо и пространство за диалог. Обучителят се представя и подробно  

обяснява какво ще се случи по време на семинара. Добре е да бъдат попитани хората за 

имената и за начина, по който им харесва да бъдат наричани. Обучителят пита как се 

чувстват обучаемите с число от 1 до 10 (1 е ниско, а 10 е фантастично). Добре е треньорът 

да започне първи.  

 

След това обучителят може да попита участниците за техните мнения и възгледи – какво 

означава рециклиране, какво означава рециклирано изкуство, какво означава повторно 

използване на материали. Участниците са поканени да напишат своите коментари на 

малки листчета. След това парчетата от хартия са поставени на стената, където всички 

участници могат да видят, може всички да участват в четене на отговорите на участниците 

и даване на официалното обяснение. Обучителят трябва да бъде подготвен за въпроси.  

 

Трябва да се направи въведение в рециклираното изкуство и значението на 

образованието за околната среда, за да могат участниците да бъдат ангажирани с 

предмета и упражнението. Обучителят може да покаже следното видео: 

 Какво се случва с вашия рециклиран боклук, след като бъде събран? /What 

happenσ to your recycling after it is collected?/ 

https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM
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 Художници дават нов живот на рециклираните материали:  

https://www.youtube.com/watch?v=Z00ueyKe9SU 

https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI     

https://www.youtube.com/watch?v=9tfKFYmIJ-o 

https://www.bing.com/videos/search?q=multifaceted+purposes+of+reusing+materials+in+the

+arts&&view=detail&mid=5F6267DD22F5F971A1C05F6267DD22F5F971A1C0&&FORM=VRDG

AR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmultifaceted%2Bpurposes%2Bof%2Breusing%2Bmateri

als%2Bin%2Bthe%2Barts%26FORM%3DHDRSC3 

 

Стъпка 2:  

На участниците се дават различни видове материали.  

 

Стъпка 3:  

Инструкциита са: Участниците трябва да помислят как да направят ваза с тези материали. 

Те могат да използват няколко минути, за да помислят.  

 

Стъпка 4:  

Участниците са помолени да създадат своите вази. 

 

Стъпка 5:  

След като всички приключат, участниците са поканени да напишат кратко представяне на 

вазата и да бъдат насърчени да говорят от първо лице (Здравейте, аз съм цветен, умен, 

забавен, странен... Винаги съм тук... Аз съм спокоен…, харесва ми….; имам мечта да….; 

мога да направя…). 

 

Стъпка 6:  

Всички участници са поканени да говорят за това, което са направили и да представят 

вазата си (Вазата представлява себе си!). 

 

Стъпка 7:  
 След презентациите, цялата група дискутира: 
 Как се чувстват участниците?  
 Вярват ли, че правейки тези вази, беше ли по-добре другите участници в групата 

да разберат кои са те и как това може да помогне всички да мислят повече за 
околната среда? 

 Това упражнение провокира ли емоции? Ако да, какви? 
 
Оценка: 
 Как приехте това упражнение? 
 Кои бяха силните страни? Кои бяха слабостите? 
 Има ли нещо, които бихте променили след края на този урок и дейностите в него? 
 Имаше ли нещо трудно, с което не можахте да се справите? 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z00ueyKe9SU
https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI
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https://de.wikipedia.org/wiki/Recycling
https://study.com/academy/lesson/recycled-art-history-materials.html
https://www.factretriever.com/recycling-facts
https://www.everythingbagsinc.com/blog/fun-facts-about-recycling/
https://www.materialsforthearts.org/creative-reuse-2/https:/www.epa.gov/recycle/reducing-and-reusing-basics#benefits
https://www.materialsforthearts.org/creative-reuse-2/https:/www.epa.gov/recycle/reducing-and-reusing-basics#benefits
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УРОК 5: МОДЕЛЪТ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА ОТНОСНО НАМАЛЯВАНЕ НА 
КОЛИЧЕСТВОТО ОТПАДЪЦИ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ  ЗА  РЕЦИКЛИРАНО ИЗКУСТВО  

 

Продължителност : 3 часа 

 

Въведение: 

Кръговата икономика е модел на производство и потребление, ограничаващ до 

минимум отпадъците. Концепцията за кръгова икономика се изгражда в противовес на 

традиционния линеен модел („вземи – произведи – изхвърли“), при който се използват 

суровини, създават се неща от тях, те се консумират и остатъците се изхвърлят.  

Кръговата икономика е модел, насочен към удължаване на жизнения цикъл на 

продуктите. На практика това означава възможно най-дълго споделяне, заемане, 

повторно използване, поправка и рециклиране на съществуващи материали и продукти. 

Когато един продукт достигне края на живота си, материалите, от които той е съставен, 

продължават да се ползват по друг начин. Това се прави отново и отново и така се 

намалява до минимум изхвърлянето на отпадъци.  

Преходът към кръгова икономика намалява екологичното замърсяване като облекчава 

проблемите с набавянето на суровини и засилва иновациите и конкурентоспособността. 

Потребителите също така получават достъп до по-устойчиви и икономични продукти. 

Преминаването към една по-силна кръгова икономика спомога за опазването на 

околната среда, увеличава сигурността на доставките на суровини, подпомога 

конкуренцията, развитието и растежа, както и създава работни места. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_BG.html 

Рециклирането е не само разделяне и сортиране на боклука, но и функционална 

промяна на предмети, които вече не ни трябват, когато от нещо старо и изхвърлено се 

направи нещо ново и интересно Изкуството на рециклирането е провокативен 

художествен поджанр, в който се изявяват прочути творци, но и обикновени хора, които 

с малко въображение и материал от стари, безполезни и изхвърлени предмети правят 

нещо съвсем ново и полезно. http://zelenibelejki.blogspot.com/ 

 

Необходими материали: 

отпадъци (от хотелиерския бизнес): мебели, бутилки (стъклени и пластмасови), 3 

литрови туби от химически продукти (течен сапун, препарат за миялна машина),  

сламки, велпапе, износени покривки, чаршафи, калъфки, възглавници. ненужни 

свещници, парчета от счупени чинии и чаши и пр., ножици, лепило, канап, сезал, 

мъниста, копчета 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_BG.html
http://zelenibelejki.blogspot.com/
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Подготовка за ателието/ препоръки за допълнителни ресурси: 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)6401

58_EN.pdf  

https://www.carritech.com/news/repair-products-environment/ 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Знания Умения  Компетенции  

 

● За модела на кръговата 

икономика и 

рециклираното 

изкуство, като подходи 

за удължаване на 

жизнения цикъл на 

продуктите, с оглед 

устойчивото развитие 

на общността. 

 

● За решаване на важни 
проблеми на околната 
среда чрез прилагане 
принципите на кръговата 
икономика и формите на 
рециклираното изкуство. 

 

● За установяване и 

определяне на 

приоритети и на 

редуциране на основни 

фактори, влияещи 

негативно върху 

околната среда. 

 

● За грижите по опазване 
на околната среда, чрез 
модела на кръговата 
икономика; 

● За отговорно поведение  
и предприемане на 
действия, които са от 
полза за устойчивото 
развитие на общността 
и нейната околна среда; 

● За екологичен 
активизъм чрез 
формите на 
рециклираното 
изкуство. 

 

METHODOLOGIES 

 

 Мини лекция; 

 Изследване на реалността;  

 Дискусия ;  

 Решаване на проблемна ситуация;  

 Творчески задачи. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА УРОКА 

 
СТРУКТУРА НА УРОКА: 

1. Каква е функцията на изкуството за кръговата икономика? 
2. Каква е връзката между уменията за дизайн на „зелените“ хора и идеи и 

екологията като наука, политика и всекидневие? 
3. Как да използваме рециклираното изкуство? 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)640158_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)640158_EN.pdf
https://www.carritech.com/news/repair-products-environment/
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ДЕЙНОСТИ 

 

Дейност 1: Мини-лекция "Функция на изкуството за утвърждаване на кръговата 

икономика ". 

Цел: Да се идентифицира връзката между възможностите на изкуството и 

прилагането на модела на кръговата икономика като алтернатива за устойчиво 

развитие на общността. 

Изкуството е човешка дейност, извършвана чрез различни форми и свързана с 

художествени прояви. Изкуството движи процесите на възприятие, чувствителност, 

познание, изразяване и създаване. То има силата да повиши осведомеността и да 

осигури естетическо преживяване, предавайки емоции или идеали. Изкуството 

възниква от необходимостта да наблюдаваме заобикалящата ни среда, като 

разпознаваме нейните форми, светлини и цветове, хармония и дисбаланс. То може да 

разпространява и поставя под въпрос начина на живот, да формира ново съзнание чрез 

осъзнаване, предупреждение и генериране на размисли за света. Ето защо уместен е 

въпросът за потенциала на изкуството, в контекста на кръговата икономика. Един 

възможен отговор възниква от идентифициране на връзката между изкуството и 

околната среда, в която изкуството изпълнява ролята на заинтересовани действия на 

общността и предоставя ресурс за промяна в поведението на общностно ниво за чиста 

околна среда (екологичен активизъм).  

Художествените прояви, свързани с целите на кръговата икономика и възможностите за 

екологичен активизъм, са предизвикателства за гражданите от всички култури. Именно 

в продуктите на рециклираното изкуство се разкрива нарушената връзка на 

обществото с природата. Когато обществеността се сблъсква с неприятна информация, 

често трудна за смилане (като климатични промени, следствие от замърсяването на 

околната среда), но превърната в естетическо преживяване чрез рециклираното 

изкуство, осъзнаването й надхвърля обосновката, тъй като спешността за действие е 

явна и е причина за стимулиране на поведението на гражданите към еко-

предприемачество.  

Културните и социални промени трябва да се появят ръка за ръка. За да излекуваме 

връзката си с околната среда и да изградим форми на осъзнаване, всяка страст и 

креативност, които можем да произведем, е добре дошла. Художници, икономически 

субекти и всеки един от нас трябва да участва в тази промяна. Всеки израз на 

рециклиращото изкуство е стъпка и потенциално вдъхновение за диалог, който е в 

състояние да промени мисленето на хората в посока модела за кръгова икономика, 

спрямо традиционния линеен модел на потребление „вземи – произведи – изхвърли“. 
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Дейност 2: Упражнение "Асоциативен облак"  

Тема: Източници на отпадъщи от местен супермаркет (хартия, пластмаса, стъкло, метал, 

органични отпадъци). 

Цел: Да се подчертае връзката между прилагането на модела на кръговата икономика 

и екологията като наука, политика и общностен живот.  

Инструкции: Уточняване и съставяне на списък с източници на отпадъци в един 

супермаркет, например в този, в който пазарувате всеки ден!  

Дискусия по следните теми:  

 Кои опаковки са типични за супермаркетите?  

 Какви са предимствата и недостатъците на различните материали за 

опаковане?  

 Кой опаковачен материал може да бъде използван повторно?  

 Какви промени бихте предложили във вашата общност така че политиката на 

„генериране на отпадъци и справяне с тях“ да се превърне в „предотвратяване 

на замърсяването и намаляване на количеството отпадъци“?  

Обобщение: Каква е връзката между моделът за кръгова икономика, уменията за 

рециклирано изкуство и екологията като наука, политика и всекидневие.  

Непрекъснатото увеличаване на населението и използването на стоки за консумация 

води до прекомерно изразходване на природните ресурси. Всеки вид производство 

черпи от съществуващите запаси, а тяхното изразходване – за каквото и да е и както и 

да е – оказва влияние върху околната среда. 

Най-очевидното влияние върху околната среда е, че използването на ресурсите в 

крайна сметка генерира отпадъци. Помнете – негативното влияние, оказвано от 

битовите и индустриалните отпадъци, не може да не се отрази на качеството на живота 

в съвременния свят. Икономическият напредък неизбежно е свързан с генериране на 

отпадъци. Йерархията на отпадъците като цяло представлява най-добра възможност за 

околната среда в законодателството и в политиката относно отпадъците. Тя описва 

предпочитаната последователност на операциите и дейностите с отпадъци, като се 

прилага като ръководен принцип следната йерархия на отпадъците: 

 предотвратяване на образуването на отпадъците; 

 оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване и/или 
извличане на вторични суровини и енергия; 

 обезвреждане чрез депониране или изгаряне на тези отпадъци, за които е 
невъзможно да бъдат предотвратени и/или оползотворени. 

При прилагане на посочената йерархия на отпадъците се вземат мерки за насърчаване 

на вариантите, които обезпечават най-благоприятните резултати за околната среда като 

цяло. От тази гледна точка твърдите и опасните отпадъци представляват потенциални 

ресурси, които могат да бъдат рециклирани, използвани повторно или да бъдат 

намалени. 

Извод: Рециклираното изкуство е пример за пряка връзка между прилагане на модела 

за кръгова икономика и екологията като наука, политика и всекидневие.  
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Дейност 3. Проблемна ситуация (симулативна игра): "Повторно използване на 

отпадъци от хотелиерския бизнес чрез умения за рециклирано изкуство"  

Цел: Трениране на практически действия за намаляване на количествата отпадъци чрез 

формиране на умения за рециклирано изкуство.  

Сценарий: Всички вие сте част от персонала на хотелиерска верига. Вашият работодател 

Ви е поканил на работно заседание. Той Ви информира, че хотелът, в който работите е 

изправен пред сериозен проблем свързан с огромното количество отпадъци, които 

генерира всеки месец. Представителите на местната РИОВС – отдел „Управление на 

отпадъци“ са издали предписание на Вашия обект да въведе модела на кръгова 

икономика чрез развитие у персонала на умения за рециклирано изкуство.  

Вашият работодател ви поставя задачата да селектирате от всички отпадъци на хотела 

онези, които биха могли да бъдат повторно използвани и да удължите жизнения цикъл 

на тези продукти чрез формите на рециклираното изкуство.  

Инструкция: За да удължите жизнения цикъл на определени продукти (част от 

отпадъците от ресторанта) използвайте следните стъпки за проектиране на Вашите идеи 

за повторното им използване и ги превърнете в продукти на рециклираното изкуство:  

1. Изследвайте отпадъците. 
2. Използвайте метода на мозъчната атака за избистряне на Вашите идеи за 

повторно използване на избраните продукти. 
3. Вземете решение кои идеи да разработите. 
4. Направете прототип на идейните продукти. 
5. Потърсете обратна връзка от хора от общността и ако тя е позитивна приложете 

уменията си за рециклирано изкуство, с избраните отпадъци.  
 

Примери за проектни идеи: 
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https://www.eco-business.com/opinion/repair-cafes-are-about-fixing-things-including-

economy/  

https://recikliranimateriali123.alle.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8

%D1%8F-%D0%BE%D1%82-

%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D

0%B8-

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8/%D0%B8%

D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D1%82-

%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D

0%B8-%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8/ 
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УРОК 6: ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПО НЕПРЕКЪСНАТО ПРОФЕСИОНАЛНО 

РАЗВИТИЕ /НПР/ 
 

 
Въведение: 
Целта на този урок е да даде полезна информация на обучителите на възрастни за това 
какво представлява акредитацията за Непрекъснато професионално развитие НПР, 
нейната полезност и как да кандидатстват за нея за своите курсове и бъдещо 
обучение. Освен това в дейностите са споменати и други начини за оценяване с 
учениците и ресурси за това.  
НПР означава Непрекъснато / продължащо професионално развитие и е термин, 
използван за описване на учебните дейности, в които професионалистите се занимават, 
за да развият и подобрят своите способности. Сертификат за НПР обикновено се 
получава от обучение (курсове, семинари, тренинги...), което се счита за официално и е 
акредитирано за НПР, за да отговаря на насоките и стандартите на индустрията. 
Сертификатът за НПР е важен, тъй като помага на професионален орган да гарантира, че 
дадено лице е завършило подходящо ниво на по-нататъшно обучение и подобрява 
способностите си по структуриран, практичен и подходящ за своята роля и индустрия 
начин.  

Службата за сертифициране на НПР е създадена през 1996 г. като водеща независима 
институция за акредитация на НПР, работеща в секторите на индустрията, за да допълни 
политиките за продължаващо професионално развитие на професионалните институти 
и академични органи. Услугата за сертифициране на НПР предоставя подкрепа, съвети 
и призната независима НПР акредитация, съвместима с глобалните принципи на НПР. 

НПР позволява ученето да стане съзнателно и проактивно, а не пасивно и реактивно. 
НПР е холистичен ангажимент на професионалистите към подобряване на личните 
умения и умения през цялата им кариера. Той може да комбинира различни 
методологии за обучение, като обучителни семинари, конференции и събития, 
програми за електронно обучение, техники за най-добри практики и споделяне на идеи, 
всички насочени към подобряване на индивида и ефективно професионално развитие. 

Необходими материали: 
За НПР: Интернет и компютър 
За дейностите: залепящи се листчета, моливи, цветни карти, wifi и мобилни телефони 
за Kahoot (по желание). 
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

Знания  Умения  Компетенции  
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● Как трябва да се 

кандидатства за 

добилане на НПР 

акредитация. 

 

● Какво е НПР и с какви 

обучителни дейности 

може да се 

акредитира. 

 

 
 

● Изследване: да бъдат 
разбрани различните 
типове НПР. 
 

 

● Знания за предимствата 

на НПР. 

 

● Как да посетим тренинг 

/дейности в група или 

индивидуално. 

 

 

● Защо трябва да 

акредитирате вашите 

тренинг и събития. 

 
● Подготовка: попълване 

на нужните документи 
и изисквания, за да 
бъдете акредитиран в 
НПР преди 
кандидатстване. 
 
 

 

 
МЕТОДОЛОГИЯ И ИНДИКАТОРИ  
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Стъпки, за да станете придоставящ НПР услуги: 
 

1. Кандидатствайте за НПР акредитация: използвайте официалната форма на сайта 
на НПР /Coninuing Professional Development - CPD/- (https://cpduk.co.uk/become-
cpd-accredited) название “Станете CPD”, и придоставете кратка информация за 
организацията ви, тренинга и събитието.  
 

2. Станете член: Екипът за НПР ще се свърже с вас, за да обсъдят вашите дейности 
по НПР, ще ви обяснят начините на членство и предимствата да станете звено, 
което придоставя НПР услуги. Организациите, които вече са членове, са 
окуражавани за подават техните курсове за тренинги и материали за събития за 
официален преглед и акредитация от екипа на експертната група от 
професионални сертифицирани НПР обучители.  
 

3. Изпратете своето заявление за НПР сертификация: след първичната си 
акредитация за НПР, вие можете да изпращате вашите курсове и материали 
директно на Експертната група за преглед и одобрение. Акредитиран НПР 
тренинг означава, че обучителната дейност е достигнало очакваните и 
изискуеми стандарти за Непрекъснато професионално развитие. Стойността на 
обучението е проверена внимателно, за да се гарантира почтеност и качество. 
Услугата за сертифициране на CPD предоставя призната независима CPD 
акредитация, съвместима с глобалните изисквания за CPD 

 
Повече информация на: https://cpduk.co.uk/become-accredited  

 
Типовете на НПР обучение се различават съществено и включват широк кръг от 
различни обучителни методи. От формалното обучение до самостоятелната работа, 
различни типове на НПР методи са налични за ефективното Непрекъснато 
професионално развитие: 
 

 Структурирано НПР (CPD) / Активно учене: включва интерактивно учене и учене 
основано на участието (посещаване на тренировъчни курсове, семинари, 
работни групи, конференции, др. ). 

 Рефлективно НПР (CPD) / Пасивно учене: включва действие, основано на 
невключване (четене на статии във вестници, подкасти и представени случаи, 
новини от бизнеса и др.). 

 Самостоятелна НПР (CPD) / Неструктурирано знание: включва всички 
ненасочвани дейности по НПР (четене на документи, статии и публикации, др.). 

 
 

https://cpduk.co.uk/become-cpd-accredited
https://cpduk.co.uk/become-cpd-accredited
https://cpduk.co.uk/become-accredited
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След като курсът за обучение или събитие бъде завършен, доставчикът на НПР (CPD) ще 
предостави на присъстващите сертификат за участие в НПР. Сертификатът трябва да 
съдържа името на присъстващия, заглавието на завършеното обучение, името на 
организацията, която предоставя НПР (CPD), датата и броя на часовете за НПР за това 
колко време е отнело дейността, за да завърши. Лицето може да добави своя НПР (CPD) 
сертификат за присъствие към личното си досие, за да покаже по-нататъшното 
обучение, което е постигнал.  

Продължаващото професионално развитие НПР (CPD) е широко признато като 
съществено подобряване на професионалните умения и стандартите на хората и 
свързаните с тях индустрии. Когато професионалистът е завършил или курс за обучение, 
уебинар, образователно събитие или друго формално обучение, сертификат за участие 
в НПР предоставя потвърждение, че обучението е завършено от физическо лице като 
част от неговите изисквания за продължаващо професионално развитие в неговия 
професионален орган или асоциация . 

 

 
ДЕЙНОСТИ 

 

 
1. Лекция за повишаване на осведомеността за това какво е НПР, ползата от 

акредитацията за НПР за студентите в техните пътища на обучение и как да 
кандидатстват или участват в обучение за непрекъснато професионално развитие. 
Тук можете да намерите някои курсове за НПР и да търсите по тип/сектор: 
https://cpduk.co.uk/courses  

 
2. Други примери и методи на формално и неформално оценяване с обучаеми: 

 

В зависимост от целевата група и методологията на оценяване, може да имаме: 

 

 Индивидуално оценяване 

 Групово оценяване 

 Самооценка 

 

Ето някои примери на неформална оценка в група/по двойки, което може да бъде 

използвано с обучаеми в неравностойно положение:  

 

Споделяне по двойки:  В края на урока, обучаемите споделят с техния партньор: 

 

 Три нови нещо, които са научили 

 Какво е било лесно за тях 

 Какво е било трудно за тях 

 Нещо, които биха искали да научат за в бъдеще. 

Светофари:  Дайте на обучаемите червени, жълти и зелени карти (или те могат да 
си ги направят и сами вкъщи). На различни етапи на урока, помолете ги да изберат 
карта и да я слагат пред себе си на чина, за да покажат какво разбират или не от 
урока (червен = не разбирам, жълто = разбирам отчасти, зелено = нищо не 
разбирам 

https://cpduk.co.uk/courses
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Залепящи листчета :  Използвайте залепящи листчета, за да оцените обучението. 

Раздайте ги на групата, на двойките и на отделните индивиди и ги помолете да ви 

отговорят на въпросите. Например: 

 

 Какво научих? 

 Кое беше лесно за мен? 

 Кое беше трудно за мен? 

 Какво искам да науча сега? 

 

Ето някои други примери на оценяване, което може да бъде използвано при 

оценяване присъствено и он-лайн: 

 

https://blog.futurefocusedlearning.net/15-assessment-activities-fast-formative  

 

https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessment-

activities-distance-learning-face-to-face/ 

 

Полезни инструменти: 

 

 Google форми: с този инструмент може да изработите лесно он-лайн 

въпросници за обучаемите, които те да попълнят и да изпратят на треньора. 

 Kahoot: с този инструмент може да създавате кръстословици за 

обучаемите в групи и да ги използвате със състезателен момент (мобилни 

телефони са необходими - на https://kahoot.com/  
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