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УВОД
През последните години се наблюдава 

известна динамика в основните показатели 
за употребата на психоактивни вещества 
в страната и региона, което съответства 
на общите тенденции в международен план, 
но се отчитат и специфични проявления. 
Според годишните доклади на Европейския 
Център за Мониторинг на Наркотиците 
и Наркоманиите (EMCDDA) се отбеляз-
ва тенденция за запазване равнището на 
употреба на незаконна дрога и спадане в 
употребата на легални психоактивни ве-
щества (ПАВ). Националните и регионални 
проучвания разкриват повишаване броя на 
децата и учениците, които консумират и 
злоупотребяват с алкохол, тютюневи про-
дукти и марихуана, отчита се тенденция за 
понижаване на възрастовата граница. 

Според проучване, проведено със 1161 
ученици от V до VII клас на територията на 
Община Варна през 2011 г., всеки десети от 
петокласниците пуши инцидентно. Инци-
дентната употребa прераства в системна 
в шести клас. Две трети от учениците в 
седми употребяват алкохол, а една трета 
пушат. Началното въвеждане на училищ-
но-базираната програма за превенция на 
употребата на ПАВ е добре да изпревари 
прерастването на инцидентната употреба 
в устойчива като намали рисковите и под-
крепи предпазващите условия и фактори.

В съответствие с констатираните 
проблеми и нужди и приетите нормативни 
документи на национално1  и европейско 
ниво2   през 2010 г. е планирано пилотно въ-
веждане на  „Универсално-структурирана 
програма за превенция на употребата на 
тютюн и алкохол, базирана в училища (V -VII 
клас)” в три училища на територията на 
Община Варна.  В периода 2013 - 2016 г. про-
грамата се въвежда поетапно в училища на 
територията на общината.  През учебната 
2014-2015 г. са обхванати 1690 ученици.

През месец юни 2015 г. е извършено кон-
тролно проучване на информацията и на-
гласите на 1385 ученици от VII клас по про-
блеми, свързани с употребата на ПАВ. Въз 

основа на извършения мониторинг на Про-
грамата са формулирани следните изводи:

• Констатира се намаляване делът на 
учениците, които пушат инцидентно. На-
блюдава се отлагане във времето на упо-
требата на тютюн и алкохол.  В модела на 
употреба се констатира понижаване на 
употребата при събиране с приятели за 
учениците, включени в Програмата.  В пре-
дходно проучване от 2011 г. е установено, 
че това е най-предпочитаната среда за 
употреба в тази възрастова група.  Нама-
лял  е делът на учениците, които споделят 
за употреба на нелегални наркотици в райо-
на на училището и от приятел.

• Запазва се съотношението при учени-
ците, които пушат всеки ден или няколко 
пъти в годината. При тези младежи се кон-
статират повече рискови фактори, свър-
зани с проблеми в семейната среда,  взаимо-
действието с връстниците и затруднения 
в процеса на обучение. 

• Намалял е делът на учениците, които са 
склонни да употребят алкохол при предло-
жение от приятел. Учениците, които не са 
участвали в Програмата  посочват по-чес-
то присъствие на купон, на който се пред-
лага алкохол и марихуана. Приблизително 
към една пета от учениците и в двете гру-
пи е отправено предложение за употреба 
на дрога, като това се случва обикновено с 
консумация на алкохол. 

Тези констататции се подкрепят и 
от проучвания, проведени от „Превантив-
но-информационен център по наркотич-
ните вещества” - дирекция “Превенции”, 
Община Варна и „Център за социални из-
следвания“ - Икономически университет – 
Варна, в периода 2014 – 2015 г.  

Авторите на изследването посочват, 
че съвместната употреба на алкохол и нар-
котици е честа практика в ученическите 
среди от гимназиалната образователна 
степен в града. Тя се е превърнала в прес-
тижна характеристика на повечето мла-
дежки събирания и което е по-важно, това 
се приема като нормална практика за живо-
та на тази общност. 

 1. Вж по-подробно: Национална стратегия за борба с наркотиците (2009-2013)
 2. Вж по-подробно: Стратегия срещу наркотиците на Европейския съюз  (2009-2013) 
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Всеки пети от деклариралите употреба 
заявява, че е приел вещество, което му е 
било представено за „законен“ заместител 
на наркотик или т.нар. нови „дизайнерски“ 
дроги. В половината от случаите става 
дума за заместител на марихуаната, а при 
всеки пети случай – заместител на амфе-
тамини. Цените и чистотата на предла-
ганите на улицата вещества варират в 
широки граници. Налице е тревожна тен-
денция за все по-обигран и агресивен мар-
кетинг, често базиран върху предоставя-
нето на преднамерено невярна информация 
за съдържанието на веществото (по вид и 
честота) и ефектите върху потенциалния 
потребител. През последните 1-2 години 
медиите алармират и за опасността от 
въвличане на деца в продажба на наркотици, 
включително и сред свои съученици.

Разпространението на вещества, като 
марихуана, амфетамини и кокаин, както и 
на новите наркотици сред младите хора, а 
вече и сред тийнейджърите, буди загриже-
ност за динамиката на проблемите с нарко-
тиците през следващите години и свърза-
ните здравни и социални последици.

В Стратегия на Европейския съюз за 
борба с наркотиците (2013—2020 г.) се 
възприемат нови подходи и се разглеждат 
новите предизвикателства, които са набе-
лязани през последните години. Акцентира 
се върху необходимостта от подобряване 
на предлагането и ефективността на про-
грамите за превенция и повишаване на ин-
формираността за рисковете от употре-
бата на забранени наркотични вещества и 
други психоактивни вещества, както и за 
последствията от това. За тази цел мер-
ките за превенция следва да включват на-
сърчаване на здравословен начин на живот 
и целенасочена превенция, която да е ори-
ентирана също към семейството и общно-
стите.

Спазвайки основните рамки на европей-
ската политика за наркотиците, България 
прие нова Стратегия за борба с наркоти-
ците 2014-2018 и План за действие за ней-
ното изпълнение. В Стратегията като ос-
новни задачи в областта на намаляване на 
търсенето на наркотици са включени:

• Насърчаване на неформалното образо-
вание на младите хора в областта на за-
висимостите и грижа за здравословния им 

начин на живот;
• Предоставяне на възможности за кон-

султиране на подрастващите и младежите 
в областта на превенцията на употребата 
на наркотични вещества;

• Дейности, свързани с повишаване ин-
формираността на учениците по отноше-
ние на превенцията на употребата и злоу-
потребата с наркотични вещества, които 
ще се осъществяват в рамките на часа на 
класа или в извънкласни форми;

• Организиране на обучения на учители, 
психолози и медицински работници в учи-
лищата по проблемите на превенцията на 
употребата и злоупотребата с наркотични 
вещества;

• Повишаване информираността на уче-
ниците по отношение на превенцията на 
употребата и злоупотребата с наркотични 
вещества;

• Разработване и прилагане на програми и 
мерки за работа със семейства по въпроси-
те, свързани с превенцията на употребата 
и злоупотребата с наркотични вещества 
сред децата.

В Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за 
гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование Обн. - ДВ, 
бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 
г. , издадена от министъра на образова-
нието и науката се определя Държавния 
образователен стандарт за гражданско-
то, здравното, екологичното и интеркул-
турното образование. Посочени са целите 
и формите за тяхното осъществяване.  В 
Рамковите изисквания за резултатите от 
обучение по Здравно образование в облас-
тта на компетентност „Превенция на упо-
требата на психоактивни вещества“ (чл. 
14, ал. 2, т. 2), са посочени знания, умения и 
отношения на учениците от прогимназиа-
лен етап на основната образователна сте-
пен, свързани с уменията на ученика.

В Наредба за приобщаващо образо-
вание, Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., 
Приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г., в 
Раздел IV „Изграждане на позитивен ор-
ганизационен климат и на подходяща пси-
хологическа среда в детските градини, 
училищата и центровете за подкрепа за 
личностно развитие“ са посочени дейности 
за преодоляване на проблемното поведение 
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на детето или ученика и за справяне със 
затрудненията му с приобщаването в об-
разователния процес и в училищната среда  
(Чл. 41). Предвидените  мерки дават насоки 
при разработване на програми  и планове за 
превантивни дейности с деца и ученици  с 
агресивно поедение или затруднения в про-
цеса на обучение и социализация, които биха 
могли да попаднат и в риск за употреба на 
психоактивни вещества. 

Във връзка с констатираните потреб-
ности и приети нормативни и планови доку-
менти от учебната  2017/ 2018 г. е въведе-
на „Програма за превенция на употребата 
на наркотични вещества сред ученици от 
V - VII клас“.  Програмата се изпълнява от 
дирекция „Превенции“ в Община Варна, с 
разрешение №147/09.05.2017 г. на дирек-
тора на Националния център по наркома-
нии, съгласно изискванията на Наредба 
№ 6/11.04.2014 г. на Министерството на 
здравеопазването  и Министерството 
на образованието и науката за условията 
и реда за осъществяване на програми за 
превенция на употребата на наркотични 
вещества. Образователните компоненти 
на Програмата са насочени към намаляване-
то на рисковите и засилване на предпазва-
щите фактори чрез прилагане на цялостен, 
системен общоучилищен подход и развитие 
на училищната среда и култура. 

Основна целева група  са участниците в 
образователния процес: ученици от V, VI и 
VII клас от СУ, педагогически специалисти 
- директори на училища, учители, училищни 
психолози, педагогически съветници, роди-
тели или настойници.

Вторична целева група са представи-
тели на институции и организации, профе-
сионално ангажирани с работа в училищ-
ната общност (медицински специалисти, 
социални работници от отдел „Закрила на 
детето“, районни инспектори ДПС, местни 
комисии за борба срещу противообществе-
ните прояви на малолетните и непълнолет-
ните, държавни и общински структури и 
неправителствени организации, осъщест-
вяващи превантивни програми на терито-
рията на училището и др.).

ЦЕЛИ НА 
ПРОГРАМАТА:

1. Да се ограничи разпространението 
на употребата на психоактивни вещества 
(ПАВ) сред основната целева група, чрез 
предоставяне на достатъчна, обективна 
и достъпна информация, изграждане на мо-
тивация и поведенчески умения за водене на 
здравословен живот и подкрепа на училищ-
ната политика за осигуряване на защитена 
социална среда.

2. Да се постигне трайна позитивна 
промяна в културните и социалните харак-
теристики на училищната среда, влияещи 
върху избора на подрастващите, относно 
употреба на наркотици и други ПАВ.

Основни задачи:

1. Да се развие потенциала на училищ-
ната общност в развиване и укрепване на 
норми, познания и умения, утвърждаващи 
здравословен начин на живот.

2. Да се разшири обхвата на прилага-
ните местни политики, които промотират 
здраве, намаляват уязвимостта и рисково-
то поведение и/или повишават интеграци-
ята и социалната равнопоставеност чрез 
проактивно включване на Програмата в 
съществуващата мрежа от институции, 
програми и социални услуги.

3. Да се гарантира успешното въвеж-
дане и устойчиво развитие на Програмата 
чрез обезпечаване на необходимите финан-
сови средства и логистично осигуряване.

4. Да се формира трайна обществена 
подкрепа за необходимостта от целенасо-
чена превантивна работа, насочена сре-
щу факторите, които благоприятстват 
детската употреба на наркотици и други 
психоактивни вещества чрез активно съ-
трудничество с медии, неправителствени 
организации и други структури на граждан-
ското общество.
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Основни принципи:
• Осигуряване на възможност за участие 

на цялата училищна общност в процеса на 
взимане на решения от ниво на оценка на 
потребностите и генериране на идеи до 
провеждане на училищни инициативи и оце-
няването им;

• Насоченост на образователните ком-
поненти на планираната и реализирана 
програма  към ограничаване на рисковите 
и засилване на предпазващите фактори за 
употребата на алкохол, тютюн и нелегални 
психоактивни вещества от учениците;

• Прилагане на цялостен, системен общо-
училищен подход.  Развитие на училищна-
та среда и култура, които да благоприят-
стват устойчивостта на резултатите от 
реализирането на програмата;

• Повишаване на професионалната ком-
петентност на педагогическите специали-
сти за приложение на програмата и за из-
ползване на набор от стратегии за учене, 
използване на ресурси и техники за оценява-
не потребностите на учениците, свързани 
с превенцията на употребата на ПАВ;

• Осъществяване на интегративни връз-
ки между образователните резултати на  
програмата и темите за здравно и граж-
данско образование по дисциплини от учеб-
ния план в V, VI  и VII клас; 

• Взаимодействие и развитие на сътруд-
ничество между училището, семейството 
и общността при осъществяване на пре-
вантивни дейности, насочени към консума-
цията и злоупотребата с алкохол, тютюне-
ви продукти и наркотици;

• Установяване на взаимодействие с 
външни за училището организации и из-
граждане на партньорства;

• Периодична оценка на реализирането на 
програмата в контекста на училищната и 
образователната политика за превенция на 
употребата на ПАВ сред учениците. 

Основни дейности. В методологичен 
план Програмата е структурирана в рамки-
те на стратегиите за училищно базирана 
универсална превенция, допълнена с елемен-
ти от превантивните стратегии по отно-
шение на окръжаващата среда. Програма-
та се основава на обяснителните модели, 
разработени в концепциите за рисковите и 

предпазващи фактори (по NIDA) и теории-
те за социалното учене (А. Бандура) и про-
блемното поведение (Джесор и колектив).

Превантивните интервенции се при-
лагат за и чрез членовете на училищната 
общност, със специално внимание към всич-
ки ученици, без предварителен скрининг за 
риск от употреба на наркотици (с изклю-
чение на обученията на педагогически спе-
циалисти, където се използват техники 
от индикативната превенция, чрез които 
се разширяват възможностите на преван-
тивното въздействие).

Дейностите са 
структурирани в 
следните модули:

Модул 1: Обучение на педагогически спе-
циалисти 
Модул 2: Обучение на ученици от V - VII клас
Модул 3: Работа с родители
Модул 4: Сътрудничество с общността 
за промоция на здравословен начин на жи-
вот и подкрепа в развиването на училище-
то, като защитена социална среда.

МОДУЛ 1:  ОБУЧЕНИЕ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
Обученията за педагогически специали-

сти се провеждат на две нива – базово и 
надграждащи. Базовото е предназначено за 
всички педагогически специалисти и е насо-
чено към развитие на общоучилищен подход 
за превенция на употребата на психоактив-
ни вещества. Надграждащите обучения са 
предназначени за класни ръководители на 
V-VII клас и учители, водещи учебни предме-
ти в културно-образователните области 
„Природни науки и екология“ и „Общест-
вени науки и гражданско образование“.  В 
съдържателен аспект те са разработени 
в съответствие с Наредбата за приоб-
щаващо образование Обн. - ДВ, бр. 89 от 
11.11.2016 г. и  Наредба № 13 от 21.09.2016 
г., за гражданското, здравното, екологич-
ното и интеркултурното образование. 

Успоредно с това, класните ръководи-
тели ще имат възможност да се включат 
и в тренинг за разпознаване на неспеци-
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фичните признаци, индикиращи появата на 
проблемно поведение сред техните ученици 
и особено такова, свързано употреба на 
наркотици или рискова консумация на алко-
хол. Основната задача е да се подпомогне 
тяхната работа да анализират и оценяват 
рисковите фактори сред учениците от па-
ралелката и да предприемат превантивни и 
корективни мерки за справяне с тях.

МОДУЛ 2: ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИ 
ПО “ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 
НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ 
ВЕЩЕСТВА СРЕД УЧЕНИЦИ V-VII 

КЛАС“. 
Образователните резултати от реа-

лизиране на програмата са обвързани с те-
мите за здравословен начин на живот от 
учебните програми в съответните класо-
ве, темите от часа на класа и извънкласни 
форми, които може да осигурят продължи-
телност и връзки с други аспекти от лич-
ностното развитие на учениците. На все-
ки ученик от класа ще бъде предоставено 
учебно помагало, първоначално за V-ти клас, 
а в следващите години за VI и VII клас. 

МОДУЛ 3:  РАБОТА С РОДИТЕЛИ 
ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА 

ПАВ
Взаимодействието със семейството 

в програмата се реализира чрез информа-
ционни сесии за родители, включване в дис-
кусии с учениците, викторини, конкурси или 
състезания, участие при разработване на 
учебни проекти или в дейности, свързани 
с промоция на здраве, родителски срещи и 
консултации.  Информационните беседи за 
родители се провеждат в училищна среда 
от обучените педагогически специалисти 
и/или от професионалисти от дирекция 
„Превенции“.

МОДУЛ 4: СЪТРУДНИЧЕСТВО С 
ОБЩНОСТТА ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ 
НА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА 
ПАВ. ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВОСЛОВЕН 
НАЧИН НА ЖИВОТ В УЧИЛИЩНАТА 
ОБЩНОСТ И ПОДКРЕПА В 
РАЗВИВАНЕТО НА УЧИЛИЩЕТО, КАТО 

ЗАЩИТЕНА СОЦИАЛНА СРЕДА
В този модул са планирани превантив-

ните кампании, които се реализират на те-
риторията на училището или в общност-
та, насочени както срещу психоактивните 
вещества, така и към други актуални про-
блеми от личностното развите на младите 
хора, превенция на рисковото поведение и 
подкрепа н аздравословния начин на живот. 

Образователните резултати, свър-
зани с психоактивните вещества, са об-
вързани с темите за здравословен начин на 
живот от учебните програми в съответ-
ните класове, темите от часа на класа и из-
вънкласни форми, които може да осигурят 
продължителност и връзки с други аспекти 
от личностното развитие на учениците. 
Също както злоупотребата с наркотици 
не съществува във вакуум, а е част от це-
лия живот на един млад човек, така и об-
разованието за превенцията обхваща въ-
проси, важни за младите хора, включително 
младежкото развитие, стрес и справянето 
с него, агресивно поведение и разрешаване 
на конфликти, сътрудничество между дома 
и училището. 

Планираните резултати са в съответ-
ствие с посочените знания, умения и от-
ношения на учениците от прогимназиален 
етап на основната образователна степен, 
изведени в рамковите изисквания за ре-
зултатите от обучението по Здравно об-
разование в областта на компетентност 
„Превенция на употребата на психоактивни 
вещества“ (чл. 14, ал. 2, т. 2)1,  и са свързани 
с уменията на ученика:

• да описва и обяснява: свойствата и 
въздействията на различните психоактив-
ни вещества – цигари, алкохол, лекарства 
и наркотици, и тяхното съчетаване, върху 
различните възрасти в краткосрочен и дъл-
госрочен план; спецификата на създаване на 

1. НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултур-
ното образование Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г. , издадена от министъра 
на образованието и науката се определя Държавният образователен стандарт за гражданското, 
здравното, екологичното и интеркултурното образование.
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зависимост при различните психоактивни 
вещества; нормативната/законовата база 
във връзка с употребата и разпростране-
нието на психоактивните вещества; 

• да демонстрира умения за отказ и спра-
вяне със ситуации на предлагане на психоак-
тивни вещества – умения за настойчивост 
(асертивност), за казване на „НЕ“, за усто-
яване на натиск; анализира последствията 
от употребата на психоактивни вещества 
в личен, семеен и социален план; осъзнава, че 
употребата или неупотребата на психоак-
тивни вещества е въпрос на личен избор и 
отговорност;

• да анализира причините, факторите и 
личните мотиви за избора по отношение на 
употребата или неупотребата на психоак-
тивни вещества; избягва употребата на 
психоактивни вещества

По отношение на веществата, в V и VI 
клас фокусът е насочен към легални веще-
ства тютюн, алкохол, кофеин и анаболни 
стероиди, а в VII клас към канабис, стиму-
ланти (амфетамини, кокаин, екстази), нови 
психоактивни вещества (в т.ч. и и „legal 
highs“) и рискова употреба на алкохол и пси-
хоактивни вещества.

Методи и техники за реализиране на 
програмата. При реализиране на програма-
та е планирано използването на методи и 
форми, които насочват учениците към ак-
тивна познавателна дейност и общуване: 
беседа; дискусия; работа в малки групи; 
решаване на казуси; мозъчна атака; ролеви 
игри; работа с електронни източници на 
информация; разработване на постери, ко-
лажи, комикси; презентации; провеждане на 
анкети и интервюта с възрастни и връс-
ници, наблюдения и експерименти, състеза-
ния. 

Форми за организиране на образова-
телните дейности. Превантивната дей-
ност по „Програма за превенция на употре-
бата на наркотични вещества сред ученици 
от V - VII клас“ се реализира през учебната 
година чрез 3 теми в часа на класа и инте-
грирано чрез учебното съдържание по учеб-
ните предмети „Човекът и природата“ в 
5-ти и 6-ти клас и дисциплините „Биология 
и здравно образование“ и „Химия и опазване 
на околната среда“ в 7-ми клас. Програмата 
създава възможност за осъществяване на 

интегративни връзки с теми и дейности, 
свързани със здравословния начин на живот 
и превенция на употребата на психоактив-
ни вещества по учебни предмети от Кул-
турно-образователна обаласт: Физическа 
култура и спорт, Културно-образователна 
област: Изкуства, Културно-образовател-
на област: Бит и технологии в съответни-
те класове. Програмата допълва възмож-
ностите за осъществяване на извънкласни 
дейности, свързани с превенция на употре-
бата на наркотични вещества.

Възможностите за интегриране на 
теми и дейности по програмата ще бъдат 
планирани и реализирани в периода V - VII 
клас и залагани в годишното разпределе-
ние по съответните учебни предмети в 
началото на учебната година, в съответ-
ствие с Учебните програми за класовете V, 
VI и VII, Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за 
гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование, Наредба за 
приобщаващо образование Обн. - ДВ, бр. 89 
от 11.11.2016 г., приета с ПМС № 286 от 
04.11.2016 г, Стратегическите и планови 
документи на училището и приетия Правил-
ник за вътрешния ред. 

Финансирането на дейностите се оси-
гурява от Община Варна чрез бюджета на 
дирекция „Превенции“. Програмата е без-
срочна, а основните дейности се изпълня-
ват през учебната година. Методологията 
на Програмата допуска и изпълнение на дей-
ности (напр. обучения), които могат да се 
проведат както на територия на училище-
то, така и като изнесени обучения.

Изследванията показват, че ползите 
от програмите за превенция в прогимна-
зията намаляват без последващи програми 
в гимназията. Превантивната програма е 
подкрепена с дългосрочни, многократни ин-
тервенции за засилване на първоначалните 
цели на превенцията чрез разработената 
и реализирана „Програма за превенция на 
употребата на наркотични вещества сред 
ученици от VIII - XII клас“ и на други дейнос-
ти в областта на превенция на рисковото 
поведение на децата и младежите на „Пре-
вантивно-информационен център по нарко-
тичните вещества“ към дирекция „Превен-
ции“, Община Варна.
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TEMA 1: КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ 
ЗА ПСИХОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА?

Очаквани резултати1: 

ОБЛАСТ НА 
КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО 
УЧЕНИКЪТ:

Физическо развитие и здравословен на-
чин на живот

Оценява рисковете от собственото

поведение за личното си здраве.

Избягва нездравословни навици и традиции.

Превенция на употребата на психоактив-
ни вещества

Анализира причините, факторите и личните мо-
тиви за избора на употребата или неупотребата 
на психоактивни вещества.

Описва  видовете психоактивни вешества – нар-
котични (медикаменти, нелегални наркотици) и не-
наркотични вещества – кофеин, никотин, алкохол.

Описва и разбира въздействията на легални пси-
хоактивни вещества (цигари, алкохол, кофеин).

Демонстрира отговорно отношение към собст-
вената безопасност и безопасността на другите.

Психично здраве и личностно развитие Умее да диференцира, използва и развива своите 
силни страни.

Междупредметни
връзки

Човекът и природата; Технологии и предприема-
чество; Физическо възпитание и спорт.

Цели:
1. Да бъдат формирани знания у учениците за видовете психоактивни вешества – 

наркотични (медикаменти, нелегални наркотици) и ненаркотични вещества – кофеин, ни-
котин, алкохол.

2. Да осмислят мотивите за употреба или за отказ от употреба на легални психоак-
тивни вещества - никотин, алкохол, кофеин. 

3. Да оценят ролята на приятелската среда и личния им избор за тяхната употреба.

4. Да развиват и поддържат положителен образ за себе си.

1. Очакваните резултати са съобразени с рамковите изисквания за резултати от обучението 
по здравно образование  (Наредба № 13, чл. 14, ал. 2, т. 2)  и възможностите за осъществяване на 
междупредметни връзки.
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СТРУКТУРА НА 
ТЕМАТА

ВРЕМЕ СЪДЪРЖАНИЕ, МЕТОДИ И ФОРМИ

Въведение 5 мин. Представяне на програмата.

Информационен блок 5 мин. Какво трябва да знаем за психоактивните вещества?

Основни понятия: психоактивни вещства: наркотични 
вещества (медикаменти; нелегални наркотици); ненар-
котични вещества (кофеин, никотин, алкохол).

Упражнение 1 2 мин. Видове психоактивни вещества.

Упражнение 2 

Комикс

3 мин. Употреба на кофеин (енергийни напитки, кафе), тю-
тюнопушене.

Информационен блок 5 мин. Ненаркотични психоактивни вещества – кофеин, нико-
тин, алкохол.

Упражнение 3 5 мин. Какво количество кофеин е безопасно за децата? - зада-
ча за самостоятелна работа.

Упражнение 4 

Кое те радва? Какво 
те прави щастлив?

5  мин. Работа на класа в три групи, които да  помислят и 
представят дейности, които карат децата, възраст-
ните и децата съвместно с възрастните да се чувст-
ват добре. Сравнение на общото и различното между 
възрастовите групи. Обсъждане на промени, които 
настъпват при израстването на децата и желанието 
им да подражават на възрастните като употребяват 
енергийни напитки, алкохол или опитват да пушат ци-
гари.

Упражнение 5 

Всеки от нас е различен

5 мин. Беседа за това, което кара повечето хора да се чувст-
ват добре, когато са сред своите приятели и близки. 
Децата записват имената на някой от своите прия-
тели и с какво те са специални за тях. Обобщението 
насочва децата към това, че всеки от нас е различен, но 
е добър в нещо и е важен за своите близки и приятели. 
Те го приемат такъв, какъвто е и не е необходимо да 
подражава на възрастните или на който и да е друг.

Упражнение  6 

В какво съм добър?

5 мин. Допълнително упражнение за часа или за извънкласна 
работа.

Учениците записват три неща, които харесват у себе 
си. След това съучениците им записват три неща, 
които харесват у тях. Това могат да направят техни 
близки и приятели след часа. Децата споделят какво 
ги е зарадвало или учудило в мнението на приятелите 
и близките им. Обсъждат въпроса, какво е добре да 
направят, за да съхранят и развият това, в което са 
добри.

Обобщение 3 мин. Обобщение за рискови и предпазващи условия и факто-
ри за употреба на психоактивни вещества.

Задача за извънкласна 
работа Тема: Да пого-
ворим с близките си за 
тютютнопушенето.

2 мин. Децата провеждат беседа с близки и познати за моти-
вите им да употребяват или не тютюн. Резултатите 
отразяват в анкетна карта. В следващия час споделят 
впечатленията си и извършват обобщение. 10



КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА 
ПСИХОАКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА?

Представете учебното помагало „Какво трябва да знаем за... 
Тютюн. Алкохол. Кофеин“ (с. 3)

Те се делят на наркотични и ненаркотични.

Наркотичните вещества са познати от стотици 
години. Терминът наркотик се смята, че е употребен 
за първи път от гръцкия лекар Гален за вещества, 
които притъпяват сетивата и усещанията, во-
дят до състояние на скованост или лека пара-
лиза. 

Той се позовава на гръцката дума narcosis 
(наркоза), използвана от Хипократ, за да обясни 
процеса на изтръпване или потиснато състоя-
ние на човека.  Гален определя корена от мандра-
гората и опиума като основни представители на 
наркотичните вещества. 

Употребата на термина наркотик се е променила с 
времето. Днес той се  отнася до вещества, които отго-
варят на три критерия:

• медицински критерий - вещество, което има специфично действие върху централната 
нервна система и води до зависимост;

• социален критерий – немедицинска употреба на това психоактивно вещество,  която 
се извършва в голям мащаб, а нанесената вреда придобива социално значение;

• юридически критерий – психоактивното вещество е посочено като наркотик и е 
включено в списъка на регулирани или забранени от закона наркотични вещества.

Някои от тези психоактивни вещества са медикаменти и са жизнено важни за болните 
хора. Едни се използват за овладяване на болката (напр. морфин), други за подобряване на 
съня (напр. успокоителни хапчета). Лекарите предписват тези вещества при различни 
заболявания, но ако се използват неправилно те могат да навредят на здравето ни.

Психоактивни вещества са тези, които променят нашите мисли, чувства 
и поведение и могат да доведат до зависимост. 

• Какво означават за тях състоянията 
да се чувстват добре и да се чувстват по-
добре?

• Защо някои хора пият прекалено много 
алкохол, пушат тютюн?

• Защо някои хора използват наркотици?

Проведете с учениците беседа по следните въпроси:

ВЪВЕДЕНИЕ

Информационен
блок
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Други вещества са толкова опасни, че са забранени от закона и не се използват в меди-
цината в нашата страна – марихуана, хероин, кокаин и др.

Това означава, че никой не може да ги притежава и ако полицията ги открие у някого ще 
го арeстува. Хората, които купуват нелегални наркотици, не знаят точно какво купуват. 
Нелегалните наркотици не се продават с търговска марка или инструкция. Те могат да 
бъдат смесени с всякакви други вещества. 

Ненаркотичните вещества обикновено не са медикаменти и не са забранени от зако-
на. Те са около нас – алкохол (бира, вино, спиртни напитки), никотин (тютюневи или елек-
тронни цигари), кофеин (енергийни напитки, кафе) и анболни стероиди (Бианабол, Стромба 
и др).

Уточнете, че психоактовните вещества не могат да се определят нито като 
добри, нито като лоши. Добър или лош е начинът, по който ги използваме.

В египетски папирус 
от 15 в. пр.н.е. се спо-

менава използването 
на върба и мирта за 
лечение. Гръцкият лекар 
Хипократ  в 5 век пр.н.е. 
ги  прилага при треска 
и болка. Съвременната 
медицина продължава 
тези традиции. 

 Посочете, че никога не трябва да вземат лекарство, което е предписано 
на друг човек, дори да си мислят, че може да им помогне (напр. при главоболие) 
или просто, защото са били любопитни как ще им подейства!

В далечното минало за лечение на всички заболявания хората са използвали растения, 
части или активни вещества, добивани от тях. Най-старият известен текст със съдър-
жание от областта на медицината е Папирусът Кахун, създаден около 1800 г. пр.н.е.. В него 
и в други древноегипетски текстове се описват различни медицински практики.  

Било е необходимо време на лечителите, за да разберат влиянието на растения, доне-
сени от различни краища на света. Смята се, че създаването на Хипократовата клетва 
от 5 век пр.н.е. се дължи на използването от древногръцките лекари на „смъртоносни 
лекарства“, донесени от Египет и други части на света. 

12



Още в периода на второто 
хилядолетие пр.н.е. древновави-
лонската медицина е наложила 
използването на различни лечеб-
ни мехлеми и таблетки, които да 
постигат целебен ефект. 

В същата епоха в текстове на 
хиндуистката религия в Индия 
се описват растителни от-
вари, които се използват за 
лечение на болестите. Все-
ки, който изучавал медицина, 
трябвало да владее десет 
изкуства, които са необходими 
при подготовката и прилагане-
то на лекарства – дестилация, 
оперативни умения, готвар-
ство, градинарство, металур-
гия, производството на захар, 
фармация, анализ и отделяне на 
минерали, смесване на метали и под-
готовка на основи.

В Канон на медицината на Авицена се съобщава за 800 тествани лекарства в периода 
на неговото написване около 1025 г. На ислямската медицина, са били познати повече 

от 2000 растения и химични субстанции. 
Първите аптеки са създадени в Багдад през VIII век. В книга на арабския 

учен Ал Кинди се разработва математическа връзка между организма и до-
зата на приложените лекарства.

С развитието на медицината някои растения са 
доказали своята ефективност и полезно влияние 

върху здравето на хората, но при други пред-
ставата за „лечебния им ефект“ се е променила. 

Краткотрайните ефекти на психоактивни 
вещества като алкохола, никотина, кофеина, 
могат да накарат хората да се почувстват по-
добре. Те ги употребяват, защото ги свързват 
с приятни ситуации и усещания, но в определен 
момент могат да станат зависими от тях и 
това да навреди на здравето им.

Детайл от Книгата на мъртвите от 
Анеру от Тива, който представя ритуал на 
утреба на целебни растения (междинен пери-
од, XXI династия, 1070-946 г. пр.н.е)

Арабска аптека от 13 век.

13



НЕНАРКОТИЧНО

УПРАЖНЕНИЕ 1 ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Помолете учениците да разгледат снимките и да определят дали представе-
ното на тях вещество е наркотично психоактивно или ненаркотично психо-
активно, като отбележат вярното според тях твърдение със знак Х.  
Ако не могат да преценят, нека отбележат съответното твърдение.

НАРКОТИЧНО

НЕ МОГА ДА 
ПРЕЦЕНЯ

Отговори: 

Ненаркотични психоактивни вещества 
- бира, цигари, кафе.  

Наркотичните психоактивни вещества 
са представени чрез снимки, които разкри-
ват модели на поведение, свързани с тях: 
момче, което подава найлоново пликче с 
хапчета на момиче; полицай и куче, които 
са застанали зад задържана партида с нар-
котик.  На тези снимки, децата могат да 
посочат като отговор и „Не мога да пре-
ценя!“.  Посочете, че тези  вещества са 
нелегални и не може да бъдем сигурни какво 
вещество съдържат. 

Снимките, които представят медика-
менти и момче, което отваря напитка, не 
дават точна информация и възможният от-
говор е: „Не мога да преценя!“.  Уточнете, 
че медикаментите, които са наркотични 
вещества се продават със специални ре-
цепти и са строго контролирани.  

Вероятно децата ще посочат различ-
ни отговори за билковия чай. Посочете, че 
чаят от лайка не е психоактивно вещество, 
тъй като не предизвиква зависимост.

Самостоятелна
работа
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УПОТРЕБА НА КОФЕИН, НИКОТИН И 
АЛКОХОЛ – ЕДНА СЛУЧКА В КАРТИНКИ

Представете пред учениците комикиса, като насочите вниманието 
им към следните аспекти: употреба на напитки с кофеин; употреба на 
легална дрога - кафе и цигари. Обсъдете въпросите: Защо употребяваме 
напитки като кафе, чай, или енергийни напитки? Какъв е техният опит с 
употребата им? 

Комикс

УПРАЖНЕНИЕ 2
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КОФЕИНЪТ В НАПИТКИТЕ И ХРАНИТЕ 

Някои енергийни напитки, съдържат по-голямо количество кофеин или негови аналози, 
който стимулира отделянето на енергия. В организма ни има много енергийни депа (запаси 
от енергия), които не работят при нормални условия. В случай на нужда, енергията на 
тези ценни депа се освобождава и помага на организма ни да се справи с неблагоприятни 
ситуации. 

При употребата на енергийни напитки кофеинът, който се съдържа в тях, сти-
мулира и изпразва тези запаси. Тяхното попълване отново не се случва веднага. В 
резултат на това, след консумацията на енергийната напитка при човека се получа-
ва обратен ефект: изпитва слабост, нарушава се сънят, работоспособността из-
чезва. Когато енергийните депа са изпразнени и не се запълнят отново, се появяват 
проблеми със здравето. Понякога, както в случката с Дидо, човек може да получи 
сърцебиене и да се почувства зле.  

Възрастните знаят, че не е добре да прекаляват с количеството на напитки, които 
съдържат кофеин. Майката на Дидо казва, че е пила повече кафе през деня и предпочита 
да поръча сок. Това е добър избор в такава ситуация. Навярно, тя има опит с употребата 
на по-големи количества и може да прецени, как да постъпи.  Децата нямат този опит. 
През последните години на пазара се продават енергийни напитки с голямо съдържание на 
кофеин или негови заместители. Влиянието на кофеина настъпва след няколко часа и е въз-
можно детето да изпие няколко кенчета, без да подозира, че това може да му навреди. В 
някои държави властите обсъждат възможността енергийните напитки да се продават 
в аптеките с рецепти. 

ЧЕРЕН 
ШОКОЛАД

(100 g)
кофеин - 90 mg

КАФЕ

(150 ml)
кофеин - 150 mg

ЕНЕРГИЙНА 
НАПИТКА

(250 ml)
кофеин - 80 mg

ЧЕРЕН ЧАЙ

(150 ml)
кофеин - 50 mg

КАФЕ
ЕСПРЕСО

(30 ml)
кофеин - 30 mg

МЛЕЧЕН 
ШОКОЛАД

(100 g)
кофеин - 15 mg

КАКАО

(150 ml)
кофеин - 5 mg

КОКА КОЛА

(330 ml)
кофеин - 40 mg

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОФЕИН В 
РАЗЛИЧНИ ХРАНИ И НАПИТКИ

Посочете, че ако някой консумира напитки или храни с кофеин (като енер-
гийни напитки, кола, кафе или чай), той ще се чувства по-бодър, но ако прекали, 
може да усети, че е напрегнат и неспокоен. 

Информационен
блок
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ТЮТЮНОПУШЕНЕ 
Понякога възрастните знаят, че употребата на някои психоактивни вещества може 

да им навреди сериозно, но не винаги могат да контролират поведението си.
 Нина е притеснена, че баща й пуши цигари. Той се опитва 

да ги откаже, но му е трудно. Ако някой пуши цигара, той 
вдишва вещество, наречено никотин. Вероятно ще се по-
чувства отпуснат и ще реши, че му е добре, но всъщност 
сърцето му започва да бие по-бързо и много вредни веще-
ства при горенето на тютюна навлизат в организма.

Никотинът е психоактивно вещество, към което за 
кратко време се развива зависимост. Този човек ще се 
нуждае все по-често от своята доза никотин. Ще му е не-
обходимо време и воля, за да се откаже от тютюнопуше-
нето.

АЛКОХОЛ
По подобен начин действа и алкохолът. Ако някой е 

изпил алкохолна напитка, той ще чувства ефектите на 
този наркотик в своето съзнание.  Ще бъде леко за-

маян и отпуснат.

В задачата е представена информация за дневното количество кофеин, 
което е безопасно за децата и възрастните.  Посочете, че могат самостоя-
телно или в часа по математика да направят съответното изчисление.

СРЕДЕН ДНЕВЕН 
ПРИЕМ НА КОФЕИН ВЪЗРАСТ 

Приемът на кофе-
ин от децата и юно-
шите не трябва да 
надвишава определе-
ни дневни дози. 

Задача

Деца  (3-10 години) 0,2 -1,4 mg/kg

Подрастващи (10-18 години) 0,4 -2,0  mg/kg

Възрастни (18-65 години) 37-319 mg

За разлика от повечето лекарства, на опа-
ковките на цигарите, кафето и алкохола не пише 
по колко може да се взема. Това не означава, че 
можем да ги употребяваме в каквито количе-
ства искаме, без това да ни навреди. 

Алкохолът, никотинът и кофеинът са ле-
гални психоактивни вещества. Те са широко 
разпространени и толерирани в нашето обще-
ство, но прекомерната им употреба води до за-
висимост и вреди на здравето. 

КАКВО КОЛИЧЕСТВО КОФЕИН Е БЕЗОПАСНО 
ЗА ДЕЦАТА?

УПРАЖНЕНИЕ 3
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КОЕ ТЕ РАДВА? КАКВО ТЕ ПРАВИ 
ЩАСТЛИВ?

Разделете учениците на три групи и ги помолете да помислят за нещата, 
които карат децата, възрастните и децата съвместно с възрастните да 
се чувстват добре, да бъдат щастливи. 
Може да дорисуват или напишат в таблицата занимания, които те и близ-
ките им обичат да правят. 

Групова
работа

ДЕТЕ
ДЕТЕ И 

ВЪЗРАСТЕНВЪЗРАСТЕН

Понякога попадат в си-
туации, които могат да 
бъдат опасни за тях. Прия-
телите, връстниците, близ-
ките и други хора могат да 
помогнат или обратно, да 
влошат състоянието на де-
тето. 

Наличието на определен 
проблем не означава, че юношата 
ще се превърне в зависим от тю-
тюна, алкохола или нелегалните наркотици. Всеки от нас е различен и от значение е на-
чинът, по който виждаме своите предимства и недостатъци, мечтите, които искаме да 
постигнем и подкрепата, която получаваме.

Обобщете, че хората използват психоактивни вещества, за да променят начина, по 
който се чувстват. Ако те са разтревожени или нещастни си мислят, че употребата им 
може да ги накара да се почувстват по-добре. Навярно това ще се случи за известно вре-
ме, но може да бъде рисковано. Има много други начини да се почувстваш добре, които са 
безопасни, по-забавни и за които ще си спомнят и разказват с радост. 

УПРАЖНЕНИЕ 4

ИНТЕГРАТИВНО РЕЗЮМЕ 

Изведете общото и различното 
между възрастовите групи. Посоче-
те, че в периода на израстването на 
децата, те се докосват до света на 
възрастните и се опитват 
да го опознаят.
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ВСЕКИ ОТ НАС Е РАЗЛИЧЕН 

Посочете, че това, което кара повечето хора да се чустват добре е да бъ-
дат със своите приятели. Всеки приятел е различен и специален. Помолете 
децата, да напишат в таблицата имената на някои от своите приятели и 
с какво те са специални за тях. Може да включат членове от семейството 
си или дори домашни любимци.

ЗАЩО СА СПЕЦИАЛНИ?

ИМЕ

Уточнете, че ние не можем да бъдем 
успешни във всичко, но всички сме ус-
пешни в нещо.

Ние всички сме специални с нещата, 
които умеем добре. Някои деца са ус-
пешни в работата си в училище, други 
са добри в спорта, трети не са добри 
нито в училище, нито в спорта, но са 
добри в нещо друго.

Може би те са добри да се грижат за 
своите по-малки братя и сестри.

Може би те могат да готвят.
Може би могат да рисуват.
Може би са най-добрите в семейство-

то при работата с компютър.
Може би всеки казва колко дружелюбни 

и готови за помощ са те.
Може би запомнят различни неща добре. 

Като например всички мачове, които е спе-
челил техният любим отбор.

Някои възрастни са добри в своята ра-
бота, а други не са.

Някои възрастни са добри в това да се 
забавляват с децата си.

!

Факт

Някои възрастни са до-
бри в това да се грижат добре за парите 
си.

Някои възрастни са добри слушатели.
Вашите приятели и близки обичат да са 

с Вас, защото самите Вие също сте спе-
циални. Те Ви ценят такива, каквито сте, 
няма нужда да се доказвате пред тях. Те са 
готови да бъдат до Вас и да Ви подкрепят. 

УПРАЖНЕНИЕ 5
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Някои приятели обичат да спортуват, да играят на компютърни игри, да гледат филми, 
да пазарят заедно. Повечето време, прекарано с приятели, безспорно е добро. Но поняко-
га, не твърде често, група приятели ще направят нещо наистина глупаво. Да речем, ще 
се държат много лошо в час. Ще влязат в пререкание със своя учител, с връстници или с 
родителите си. Ще се опитат да пушат цигари или ще пробват да пият алкохол. Ще измис-
лят нещо, което може да навреди на тях или на други около тях. И вече след това, като се 
замислят, те осъзнават, че са постъпили неразумно.

Групова
работа

Проучване

ДА ПОГОВОРИМ С БЛИЗКИТЕ СИ ЗА 
ТЮТЮТНОПУШЕНЕТО

Обсъдете с учениците възможността да проведат проучване за 
употребата на тютюневи продукти с техни близки и познати, като се 
ръководят от въпросите в учебната тетрадка. Могат да използват 
и анкетната карта „Проучване на тютюнопушенето”, която да разда-
дат за попълване, а след това да обобщят резултатите.  

В КАКВО СЪМ ДОБЪР? 

Помолете учениците да напишат три неща, които харесват у себе си.  
След това да дадат възможност на съучениците им да запишат три 
неща, които харесват у тях.

ТРИ НЕЩА, В КОИТО СЪМ ДОБЪР

СПОРЕД МЕН СПОРЕД ПРИЯТЕЛИТЕ МИ

След като са готови, нека споделят какво ги е зарадвало или учудило в мнението 
на приятелите и близките им. Какво е добре да направят, за да съхранят и развият 
това, в което са добри?

Заключение
Обобщете, че ние всички искаме да бъдем харесвани и е страхотно да имаш приятели. 

Можеш да се радваш на всичко с тях.

УПРАЖНЕНИЕ 6

УПРАЖНЕНИЕ 7
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Групова
работа

1 . НЯКОГА ПУШИЛИ ЛИ СТЕ?

а) Да.            
б) Не. 
2. АКО СТЕ ПУШИЛИ, КОГА ЗА 
ПЪРВИ ПЪТ СЕ СЛУЧИ ТОВА?
а) Преди да станете на 14 години.
б) Между 14 и 18 години.
в) След като сте станали на 18 години.

3. ЗАЩО ГО НАПРАВИХТЕ?
(Можете да отбележите повече от един 
отговор.)
а) Защото приятелите Ви пушеха. 
б) Защото някой от родителите Ви пушеше.
в) Защото по-голямата Ви сестра или брат 
пушеше.
г) За да изглеждате по-голям/а.
д) Рекламите на цигари са представяли 
това, като нещо хубаво. 
е) За да изглеждате по-привлекателен/на.
ж) Не е било трудно да си набавите цигари.  
з) Друга причина: 

4. АКО СТЕ ПУШИЛИ И СТЕ 
СПРЕЛИ, КАКВА Е ПРИЧИНАТА ЗА 
ТОВА? 

5. АКО НИКОГА НЕ СТE ПУШИЛИ, 
МОЛЯ ПОСОЧЕТЕ ПРИЧИНАТА ЗА 
ТОВА!

Проучване

ДА ПОГОВОРИМ С БЛИЗКИТЕ СИ ЗА 
ТЮТЮТНОПУШЕНЕТО

В нашия клас провеждаме проучване за мотивите на хората да употре-
бяват или да не употребяват тютюн. Обръщаме се към Вас с молба, да 
вземете участие в анкетата като отговорите на въпросите!

6. КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ, 
ПРЕДИМСТВАТА ОТ ТОВА ДА НЕ 
СЕ ПУШИ?

7. КАКВИ СА НЕДОСТАТЪЦИТЕ ОТ 
ТОВА ДА СЕ ПУШИ ТЮТЮН?  

8. КАКВО ЩЕ ПОСЪВЕТВАТЕ 
ЮНОШИТЕ ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО?

8. КОЛКО ПАРИ ОТДЕЛЯТЕ НА 
СЕДМИЦА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ?

9. АКО МОЖЕ ДА СПЕСТИТЕ ТЕЗИ 
ПАРИ, КАКВО БИХТЕ НАПРАВИЛИ 
С ТЯХ?

10. КАКВО ЩЕ ПОСЪВЕТВАТЕ 
ЮНОШИТЕ ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО?

БЛАГОДАРЯ ЗА 
УЧАСТИЕТО!

ЗДРАВЕЙТЕ!УПРАЖНЕНИЕ 8
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ТЕМА 2: ПРОИЗХОД И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЮТЮНА. 
ПРИЧИНИ ЗА УПОТРЕБА НА ТЮТЮНЕВИ 
ПРОДУКТИ. МИТОВЕ И ФАКТИ

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

Психично здраве и личностно развитие В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО 
УЧЕНИКЪТ:

Развива и поддържа положителен образ за себе си.

Разбира и приема личностните различия.

Физическо развитие и здравословно хранене Описва и анализира връзката между чувствата и 
поведението.

Осъзнава социалните и личностни условия и фак-
тори, които влияят върху здравословния начин на 
живот.

Избягва нездравословни навици и традиции.

Превенция на употребата на психоактивни 
вещества

Анализира причините, факторите и личните моти-
ви за употребата или неупотребата на тютюн.

Аргументира вредата от тютюнопушенето за 
човешкия организъм.

Демонстрира отговорно отношение към собстве-
ната безопасност и безопасността на другите.

Междупредметни

връзки

Човекът и природата; Технологии и предприема-
чество; История и цивилизация; География и иконо-
мика; Физическо възпитание и спорт.

Цели: 
1. Да се запознаят с произхода на тютюна и да осмислят причините за бързото 

разпространение и потребление на тютюневи продукти.

2. Да проследят мерките за ограничаване на неговата употреба, свързани с моти-
вите, които могат да бъдат проследени във времето.

3. Да разширят знанията си за формите на употреба на тютюн и да обсъдят ефек-
тите на тютюна върху здравето. 

Очаквани резултати: 
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СТРУКТУРА НА 
ТЕМАТА

ВРЕМЕ СЪДЪРЖАНИЕ, МЕТОДИ И ФОРМИ

Въведение 10 мин. Беседа с учениците, свързана с резултатите 
от проведената анкетата „Проучване на тю-
тюнопушенето”.

Информационен блок 5 мин. Представяне на основна информация за произхо-
да и разпространението на тютюна. 

Упражнение 1
„Произход 
и разпространение 
на тютюна” 

15 мин. Групова работа на класа с четири пъзела по те-
мата „Произход и разпространение на тютюна“: 
Производство и търговия с тютюн; Отглежда-
не и употреба на тютюна за лечение; Влияние на 
тютюна върху здравето; Мерки за ограничение 
на производството и употребата на тютюн. 

Беседа за мотивите на хората за употребата и 
разпространението на тютюна: като ритуален 
символ; с лечебна цел; за удоволствие и прес-
тиж; като декоративно растение; икономически 
интереси или поради формиране на зависимост. 
Извеждане на рискове за здравето и мерки за 
ограничение на употребата. 

Информационен блок 2 мин. Каква е употребата на тютюневи продукти 
днес? 
Представяне на данни за употребата на тю-
тюневи продукти сред възрастните. 

Упражнение 2 
Употреба на тютюн 
сред младежите в 
света

5 мин. Сравнение на данни за употребата на тютюне-
ви продукти сред момичетата и мочетата в 
различни страни.

Упражнение 3
Защо децата започ-
ват да пушат?

5 мин. Упражнение за допълнителна или извънкласна 
работа. 
Беседа за мотивите на децата и юношите да 
пушат тютюн.

Обобщение 3 мин. Обобщение за причините за разпространение 
и ограничение на употребата на тютюневи 
продукти, формите на употреба и  рисковете за 
здравето.
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Христофор Колумб акостира на 
брега на Антилските острови

ОТКЪДЕ ПРОИЗЛИЗА ТЮТЮНЪТ?
Тютюнът (Nicotianatabacum) произхожда 

от Америка, където дълго време е бил из-
ползван от индиански шамани и лечители. 
Първите сведения за това растение дати-
рат от около 6000 г. пр.н.е. Предполага се, 
че индианците започват да го култивират 
около I в. пр.н.е. Пушенето на лула имало ре-
лигиозно и церемониално значение в Север-
на Америка. 

Една индианска легенда разказва, че в 
древни времена, когато островът бил пус-
тееща земя, а хората гладували, Великият 
дух изпратил жена, за да спаси човечест-
вото. Докато тя пътувала по белия свят, 
там, където нейната дясна ръка докоснела 

земята, пониквали картофи; там, където 
лявата ѝ ръка докоснела земята, пониквала 
царевица, а там, където седнела, пониквал 
тютюн.

Когато през октомври 1492 година Хрис-
тофор Колумб акостира на морския бряг на 
Сан Салвадор от Антилските острови, 
местните жители му предлагат плодове, 
дървени копия и изсъхнали тютюневи лис-
та.

Двама моряци от кораба на Колумб – 
Родриго де Джерес и Луис де Торес, стават 
свидетели на ритуала на индианците да пу-
шат свити листа от тютюн, но не могли 
да разберат защо туземците „се опиват 
от дима“. Де Джерес вероятно е първият 
европеец, който пуши тютюн и впослед-
ствие се превръща в заклет пушач. Когато 
пристига в Англия, е хвърлен в затвора за-
ради своя порок. 

Проведете беседа с учениците, свързана с употребата на тютюневи продукти. Обсъ-
дете въпросите от анкетата „Проучване на тютюнопушенето”: Имат ли близки, които 
употребяват тютюн? Кога за първи път са започнали да пушат? Какви са мотивите на 
непушачите? Какво мислят за тютюнопушенето? Знаят ли откъде произлиза тютюнът, 
откога хората го употребяват? Как са се променили във времето мотивите им за упо-
требата на тютюн?

ВЪВЕДЕНИЕ

Ритуално 
пушене на 
лула в Деня на 
благодарността 

Информационен
блок
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Жан Нико представя тютюнево растение 
пред кралица Катерина де Медичи през 
1655 г.

Първото изображение на тютюне-
во растение (1614 г.)

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЮТЮНА 
След като през XV век растението е до-

несено в Европа от моряците на Колумб, то 
започва да се отглежда из целия континент. 
Причина за бързото му разпространяване е 
предполагаемият лечебен ефект.

В началото тютюнът е отглеждан като 
декоративно растение. По-късно лекари 
го обявяват за поредното чудодейно 
лекарство, което лекува простуд-
ни заболявания, астма, главоболие, 
зъбобол, заболявания на кожата, 
инфекции и дори рак. Започнали пър-
вите опити за култивиране на тю-
тюна в Европа като билка.

Френският посланик в Пор-
тугалия – Жан Нико, впечат-
лен от слуховете за расте-
нието, изпратил малко от него 
на своята кралица, която стра-
дала от мигрена. За тази заслуга 
името на Нико е увековечено в 
названието никотин. След като 
Катерина Медичи започнала да „ле-
кува“ мигрената си с така нареченото 

емфие (стрити на прах тютюневи листа), 
тютюнът добил широко разпространение 
и бил наречен „кралски прах“. 

Мнението, че тютюнът лекува, се запа-
зило в следващите няколко века. Скоро за-
почнали да го използват и без особен повод 
– и това не е странно, като се има предвид, 
че го смятали за полезен. Не минало много 
време обаче, и станало ясно, че отказва-
нето от този навик изобщо не е толкова 
лесно. До началото на XVII в. тютюнът бил 
много скъп, оценявали го на стойността на 
среброто и само знатните и преуспяващи-
те можели да си позволят да го употребя-
ват.

Свещеник 
пуши лула. 
Дърворезба 
от храма 
в Паленке, 
Мексико.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА 
ТЮТЮНА 

Постепенно от мода, употребата на 
тютюн започнала да се възприема като 
нещо, което вреди на хората. В различни 
държави въвели санкции за неговото огра-
ничаване. Светските владетели най-вече 
били подразнени от вредното влияние на 
вноса на тютюн върху търговския ба-
ланс на страните им, от чуждото влияние 
и вмешателство при отглеждането на 
по-ценни посеви за храна. Тютюнопушене-
то, особено в страните с топъл климат, 
започнало да става честа причина за по-
жари.

От това време датират и първите се-
риозни негативни реакции срещу употре-
бата на тютюн. Църквата още от самото 

Покахонтас спасява капитан Джон Смит, един 
от основателите на Джеймстаун, Вирджиния. 
(1606). Каменен релеф от Антонио Капелано, 
1880 г. 

начало се отнасяла враждебно към езиче-
ския обичай. В 1642 г. папа Урбан VIII заклей-
мил пушенето, като го обявил за тежък 
грях, а в Швейцария стигнали още по-дале-
че – към дадените в Библията десет Божи 
заповеди те добавили единадесета – „Не 
пуши!“. В Русия за това престъпление на 
виновните разкъсвали ноздрите, наказвали 
пушачите с удари по ходилата, изпращали ги 
в Сибир. В Индия им режели носовете или 
горната устна, а в Испания църковният съд 
ги осъждал на доживотна каторга. През 
1633 г. турският султан забранил пушене-
то под страх от жестоки наказания.  По-
добна била реакцията и в другите страни.

ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮН
В огромния брой от случаите борбата 

с тютюна дала отрицателни резултати 
и само засилила интереса и търговията с 
тютюн. Испанците държали монопола вър-
ху него, докато в 1616 г. от английската 
колония Вирджиния не отплавал за Европа 
първият кораб, натоварен с тютюн. 

Основна заслуга за това имал вирджин-
ският плантатор Джон Ролф, който въвел 
нов сорт по-мек тютюн и осигурил мир за 
колонията, като се оженил за индианската 
принцеса Покахонтас.

С течение на времето повечето дър-
жавници разбрали, че ако тютюнът бъде 
обложен с данъци, пристрастието на по-
даниците може да носи приходи в бюджета. 
Кардинал Ришельо пръв се сетил да замени 
глобите и наказанията с данък. Петър I 
направил същото в Русия. Последвали ги и 
държавници в повечето от другите стра-
ни.

Идеята да се печели от контрола върху 
пороците на данъкоплатците не е загубила 
актуалността си и сега. Днес тютюнът се 
култивира с търговска цел в много страни, 
между които е и нашата.
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През XVII век се появяват първите съм-
нения, че чудното растение може би сери-
озно уврежда здравето. 

Във времето все повече учени разкри-
ват химичния състав на тютюневия дим, 
но едва през 1826 г. е открит никотинът. 

За разпространението на тютюнопуше-
нето допринесли неговото поевтиняване 
и рекламите на търговците. В началото 
на ХХ век пушенето се рекламира като 
символ на мъжественост, свързва се със 
здраве, благополучие, власт и сила. През 

 

ПРОИЗХОД И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ТЮТЮНА 

Разделете класа на четири групи и раздайте на всяка от тях пъзелите 
„Произход и разпространение на тютюна”. След като ги подредят и проче-
тат информацията да обърнат картите и да видят как във времето са се 
променяли нагласите на хората за неговата употреба.

Проведете беседа с учениците за мотивите на хората за употребата и 
разпространението на тютюна: като ритуален символ; с лечебна цел; за удо-
волствие и престиж; като декоративно растение; с търговска цел; поради 
формиране на зависимост.

РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО ОТ УПОТРЕБАТА НА ТЮТЮН

50-те години на века започва публикува-
нето на първите обосновани доклади, че в 
действителност то води до заболявания 
и преждевременна смърт. Скоро след на-
чалните разработки относно вредата от 
тютюнопушенето (през 70-те години на 
ХХ век) законите в много държави спират 
или ограничават рекламите на тютюневи 
продукти.

Появяват се и първите съобщения към 
хората относно отрицателния ефект на 
цигарения дим върху човешкото тяло.

Проведете кратка беседа с учениците за влиянието на тютюнопушенето 
върху нашето здраве (с. 17 от учебата терадка).

УПРАЖНЕНИЕ 1
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на 12 октомври 1492 година
Христофор Колумб акостира на морския бряг на 

Сан Салвадор - Антилските острови и местните жители му 
предлагат плодове, дървени копия и изсъхнали

тютюневи листа.

2004 - 2010 
Европейски съюз

Този период е определен 
от Европейския съюз като 
подготвителен период 
преди спирането на 
държавните субсидии за 
тютюнопроизводството.

1882 САЩ
Създадена е цигарената машина и това 

понижава стойността на продукта. 
Повишава се пушенето на цигари.

2002
България е на второ място 

в света по потребление на 
цигари на човек от 
населението.

1927 САЩ
Тютюневата компания 

“Филип Морис” започва 
кампания за рекламиране 
на тютюнопушенето сред 
известни филмови звезди и 
певици.

Сан Салвадор

Мексико

Ню Йорк

Брюксел България

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮН

6000 години пр.н.е., Америка: От 
този период са датирани първите сведения 
за тютюневото растение. 
Приблизително около I век 
пр.н.е., Америка: Индианците започват да 
пушат и използват тютюна. 
1600 г. Европа: Тютюнът се използва 
в търговията като валута - паричен стан-
дарт. Това продължава два пъти по-дълго 
от златния стандарт.
1612 г., Америка: За първи път започва кул-
тивирането на тютюн с търговска цел.
1700 г., Америка:  В тютюневите планта-
ции работят африкански роби, което увели-
чава многократно производството.
1954 г., САЩ: Цигарените компании оспор-
ват доказателствата, че тютюнопушене-
то причинява рак на белия дроб. 

Знаете ли, 
че.... ?

За Уолтьр Райли (пират, поет, придворен и 
учен) се разказват много забавни истории. Вед-
нъж един от новите му слуги, виждайки как от 
господаря излиза дим, го полял с бира – да го из-
гаси. Друг път, кралица Елизабет I подхвърлила 
на своя любимец, че е голям умник, но не може да 
каже какво е теглото на мъглата, която пуши. 
Сър Рейли се хванал на бас и го спечелил, като 
измерил разликата в теглото на тютюна и на 
пепелта, която остава, след като тютюнът е 
изпушен. 

1980 г., България е сред първите в света 
по производство на тютюн на човек от на-
селението. 
1987 г. България: Започва работа първата 
цигарена фабрика в Пловдив.
1997 г.  За първи път в историята главен 
изпълнителен директор на тютюневата 
компания признава, че цигарите и свърза-
ните с тях тютюневи изделия причиняват 
рак.
2004 – 2010 г., ЕС: Този период е опре-
делен от Европейския съюз като подгот-
вителен, преди спирането на държавните 
субсидии за тютюнопроизводство. 
2014 г., България е на първо място в Евро-
пейския съюз по потребление на цигари на 
човек от населението.
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1559 франция
Посланникът на 
Франция в 
Португалия Жан 
Нико изпраща на 
френската кралица 
тютюн, за да лекува 
главоболието ú.

1587 белгия
Отпечатана е първата книга, посветена 

на тютюна - “Билката панацея” с 
многогобройни рецепти и указания за 

лекуване на заболявания.

1650 южна 
африка
Европейски заселници 
купуват тютюн и го 
използват като 
лекарство.

1665 Англия
По време на епидемията 
от чума се изтъква, че 
тютюнът има защитен 
ефект и тютюнопушенето 
става задължително в 
град Итън, за да се 
предотврати 

инфекцията.

Париж

Лондон

Южна Африка

Брюксел

Знаете ли, 
че.... ?

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЮТЮНА ЗА ЛЕЧЕНИЕ

1497 г., Испания: Робърт Пане, който при-
дружавал Христофор Колумб в неговото 
второ пътуване до Америка през 1493 г., оп-
исва начините на употреба на тютюна от 
местните жители и публикува статията си 
в Европа. В нея той посочва, че тютюнът 
се използва и с лечебна цел.
1565 г., Англия: Семена на тютюн са вне-
сени за първи път в Англия, където расте-
нието се отглежда като билка. Тютюнопу-
шенето не се разпространява, докато сър 
Уолтър Рейли не го прави модерно в двореца 
в средата на 1570 г.
1571 г., Германия: В книгата си „Екзотични 
лечебни билки“ д-р Майкъл Берхард описва 
тютюна и го препоръчва при лечение на ко-
лики, нефрит, истерия, херния и дезинтерия.

1571 г., Испания: Д-р Монардес представя 
пред испански лекари в Севиля чудесата на 
растението тютюн, което се отглежда 
от билкарите, като изброява лечението на 
36 заболявания. 
1577 г.,  Англия: Джон Фрамптон публикува 
статиите „Европейските доктори тър-
сят нови лечения“ и „Радостна вест от 
Новия свят“, в които превежда някои от 
публикациите на д-р Монардес. Тютюнът е 
препоръчан срещу зъбобол, тетанус и рак.
1899 г., Англия: Медицинското издание 
Merck Manual препоръчва пушенето на тю-
тюн за лечение на бронхит и астма.

Томас Хариот посещава Америка и 
споделя: „Има билка uppowoc, която 
индианците отглеждат, но испанците 
я наричат предимно „тютюн“. Димът 
от билката прочиства от замърсена-
та слуз дробовете, като отваря всич-
ки пори. Нейното използване запазва 
тялото и където има проблеми, ги от-
странява. От това средство местни-
те жители са в отлично здраве и не 
познават много от животозастраша-
ващите заболявания, които ни измъч-
ват често в Англия."
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1967 сащ
Констатирани са 
факти, свързващи 
пушенето със 
сърдечно-съдови 
заболявания.

1665 англия
Самуел Пийпс описва 
пред кралското 
общество 
експеримент, в който 
котка умира скоро, 
след като е поела 
“капка дестилирано 
масло от тютюн”.

1795 германия
Самуел Томас фон 
Соемеринг докладва 
за рак на устата при 
пушачи на лула.

1907
Започва да се обсъжда от обществеността 

влиянието на пушенето върху здравето. 
Цигарите все още се представят като 
“здравословни”, докато в същото време много 
лекари отбелязват все повече здравословни 

проблеми сред пушачите.

1600 китай
Философът Фанг Йиши 
посочва, че дългите години 
пушене увреждат белите 
дробове.

Лондон

Берлин

Китай

САЩ

РИСКОВЕ ЗА ЗДРАВЕТО ОТ 
УПОТРЕБАТА НА ТЮТЮН

1610 г., Англия: Сър Франсис Бейкън пише, 
че употребата на тютюн се увеличава и пу-
шачите забелязват, че става все по-труд-
но да се откажат от него. 
1670 г., Холандия Теодор Керкринг из-
вършва аутопсия на пушач. В дневника си 
той отбелязва: „Езикът на трупа е черен 
и отделя миризма на отрова; трахеята е 
покрита със сажди, като готварско гърне; 
белите дробове са потъмнели и почти пих-
тиести.“ 
1828 г., Германия: Двама студенти от 
Университета в Хайделберг – Карл Луд-
виг Райман и Вилхелм Хайнрих Поселт, след 
проведени изследвания стигат до заключе-
нието, че никотинът е много силна и опасна 
отрова. 
1918 г.,  Цяло поколение млади мъже се връ-
щат от войната, пристрастени към цига-
рите, които са били включени в дневната 
им дажба с храна. Рязко нарастват заболя-
ванията от рак на белия дроб.

Знаете ли, 
че.... ?

1938 г., САЩ: Учени от университета 
„Джон Хопкинс“ в Ню Йорк установяват, че 
пушачите не живеят толкова дълго, колко-
то непушачите.
1939 г., Германия: Франц Мюлер представя 
първото в света проучване за връзката на 
тютюнопушенето с рака на белия дроб.
1957 г., САЩ: Изследвано е влиянието на 
тютюнопушенето на майките по време на 
бременност и е доказано, че децата се раж-
дат с по-ниско тегло. 
1982 г., Установено е, че вторичният тю-
тюнев дим може да предизвика рак на белия 
дроб.
1996 г., Изследователите откриват убе-
дителни доказателства, че тютюнопуше-
нето уврежда ген, потискащ рака.

В един памфлет, издаден от англий-
ския крал Джеймс I през 1604 г., се казва:  
„Пушенето е неприятен навик и гледка за 
очите, миризлив пушек, отвратителен за 
носа, вреден за мозъка, опасен за белите 
дробове и черния дроб. Пушачите отде-
лят изпарения зловонни, като излизащите 
от ада“. 

30



1965 
великобритания

Правителството 
забранява рекламите на 
цигари по телевизията.

1642 ватикана
Две папски послания забраняват 

употребата на тютюн от 
духовенството под заплаха от 
наказание и отлъчване от църквата.

1634 русия
Цар Алексей забранява 

тютюнопушенето и въвежда 
като наказания за пушачите 
удари с камшик, отрязване на 
носа и заточение в Сибир.

1638 япония
Император Минг 
постановява с 
декрет някои 
трафиканти на 
тютюн да бъдат 

обезглавени.

1970 сзо
Световна здравна организация 
(СЗО) заема обществена позиция 
срещу тютюнопушенето.

2004 - 2010 
европейски съюз

В страните от Европейския съюз 
се въвеждат поетапно частични 
или пълни забрани за пушене на 
обществени места.

Лондон

Ватикана

Москва

Япония

 

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА 
УПОТРЕБАТА НА ТЮТЮН

Знаете ли, 
че.... ?

1604 г., Англия: За да ограничи разпрос-
транението на тютюна, крал Джеймс I 
налага такса върху продажбата му близо 
4000 процента. 
1632 г., Америка: Губернаторът забра-
нява пушенето в Новия Амстердам (Ню 
Йорк). 
1633 г., Турция: Султан Мурад IV забра-
нява тютюнопушенето като вредно евро-
пейско влияние. Всички кафенета, в които 
се предлага тютюн, са закрити. Пушачите 
са заплашени със смъртно наказание.
1900 г., В Япония се забранява пушенето 
на цигари от младежи под 20 години. 
1908 г., Англия: Законодателството за-
бранява продажбата на тютюневи изде-
лия на деца под 16 г.
1965 г., САЩ: Новият „Федерален акт 
за етикети и реклама на цигари“ въвежда 
изписването върху цигарените кутии на 
надписа „Внимание – тютюнопушенето е 
вредно за вашето здраве“. 
1965 г., Великобритания: Правителство-
то забранява рекламите на цигари по те-
левизията.
2000 г., България: Забрана на продажба-
та на тютюневи изделия на лица под 18 го-
дини и на територията на детски, учебни 

и здравни заведения, както и в търговски 
обекти, отстоящи до 200 м от тях.
2000 г., България: Забрана на рекламира-
нето на тютюн и тютюневи изделия извън 
предприятията, където се произвеждат и 
извън обектите, в които се извършва тър-
говия с тях.
2004 г., СЗО: Приета е Европейската 
стратегия на Световната здравна орга-
низация (СЗО) за политика на спиране на 
тютюнопушенето.
2004 г., България: Въведени са надписи 
върху цигарените кутии, предупреждаващи 
за рисковете за здравето.
2004 – 2010 г., ЕС: В страните от Ев-
ропейския съюз, сред които и нашата, се 
въвеждат забрани за пушене на закрити 
обществени места.
2010 г., България: Въведена е забрана за 
тютюнопушенето на открити общест-
вени места, сред които: 1) прилежащите 
терени и тротоари на детските ясли, дет-
ските градини, училищата, ученическите 
общежития и местата, където се предос-
тавят социални услуги за деца; 2) площад-
ките за игра; 3) местата, на които са орга-
низирани мероприятия за деца и ученици; 4) 
спортните обекти, летните кина и театри 
по време на спортни и културни прояви.

Интегративно резюме Направете обобщение за промените в мотивите на хо-
рата и различни общности за употребата и разпространението на тютюневи продукти, 
които могат да бъдат проследени във времето. Посочете, че както навярно са забеляза-
ли, се наблюдават различни форми на употреба и видове тютюневи продукти. Тютюнът 
се разпространил из целия свят в различните си разновидности за употреба - пушене на 
цигари, пури, лули, наргиле, чрез дъвкане или смъркане.  31



УПОТРЕБА НА ЦИГАРИ 
МОМИЧЕТА

УПОТРЕБА НА ЦИГАРИ 
МОМЧЕТА

УПОТРЕБА НА ТЮТЮН 
МОМЧЕТА

УПОТРЕБА НА ТЮТЮН
МОМИЧЕТА

Около 35% от мъжете в развитите страни и 50% от мъжете в развиващите се страни 
са пушачи (Фиг. 1). Средно 22% от жените в развиващите се страни и 9% от жените в 
развитите страни пушат тютюн. Ако не се предприемат мерки, към 2030 година повече 
от 80% от смъртните случаи, предизвикани от тютюна, ще бъдат от развиващите се 
страни. При запазване на тази тенденция, 7 от всеки 10 смъртни случая ще бъдат свърза-
ни с употребата на тютюн. Причина за това се явява глобалната рекламна стратегия на 
тютюневата промишленост, която е насочена към младежите и жените в развиващите 
се страни. Особено е тревожно тютюнопушенето сред подрастващите. При 16-годиш-
ните пушат 32% от момичетата и 24% от момчетата. Близо две трети от изследваните 
са пропушили на възраст между 16 и 20 години.

Знаете ли, 
че.... ?

КАКВА Е УПОТРЕБАТА НА ТЮТЮНЕВИ 
ПРОДУКТИ ДНЕС?

Данните от доклад на Световната здравна органи-
зация (СЗО) сочат, че днес средно една трета от на-

селението на света са пушачи. Тютюнопушенето е 
по-разпространено сред мъжете (48 %), отколкото 
сред жените (18 %). Въпреки че броят на хората, 
които пушат, все още е изключително висок, от 
средата на ХХ век е налице спад на тютюнопуше-
нето в развитите страни. Наблюдава се обаче 
тенденция за нарастване на тютюнопушенето в 

развиващите се страни.

РАЗВИТИ 
СТРАНИ

УПОТРЕБА НА 
ТЮТЮН СРЕД 

НАСЕЛЕНИЕТО, В /

0
0   

РАЗВИВАЩИ СЕ 
СТРАНИ

60

50

40

30

20

10

0
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35
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22

Жени

Задача
Поставете задача на учениците да разгледат графиките (Фиг. 2) 

и да сравнят употребата на цигари и тютюн сред момчетата и мо-
мичетата от различни държави в света. Да потърсят държави, при 
които употребата сред тези групи е по-висока, еднаква или по-ниска 
отколкото в нашата страна. 

Фиг. 1

УПОТРЕБА НА ТЮТЮН СРЕД МЛАДЕЖИТЕ В СВЕТА

• Повече от 1 милиард са пушачите по 
света, близо 100 милиона от тях са евро-
пейци. На всеки десет пушачи повече от 
осем живеят в развиващите се страни. 

• По данни на ЕВРОСТАТ от 2014 г. по 
брой изпушени цигари на ден българите за-
емат първо място сред европейците, като 
се нуждаят средно от една кутия дневно 

• Най-много редовни пушачи – 47 % сред 
мъжете и 35 % сред жените, са на възраст 

УПРАЖНЕНИЕ 2

между 35 и 44 години. Половината от бре-
менните у нас също пушат.  

• Почти всяко трето българско дете 
между 10 и 19 години е активен пушач. Осо-
бено е тревожно тютюнопушенето сред 
подрастващите, като долната възрасто-
ва граница вече е 13 години.  При 16-годиш-
ните пушат 31 % от момичетата и 24 % от 
момчетата. 
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УПОТРЕБА НА ЦИГАРИ 
МОМИЧЕТА

УПОТРЕБА НА ЦИГАРИ 
МОМЧЕТА

УПОТРЕБА НА ТЮТЮН 
МОМЧЕТА

УПОТРЕБА НА ТЮТЮН
МОМИЧЕТА

Знаете ли, 
че.... ?

26,0% и повече

20,0% до 25,9%

14,0% до 19,9%

7,0% до 13,9%

По-малко от 7,0%

Няма данни

26,0% и повече

20,0% до 25,9%

14,0% до 19,9%

7,0% до 13,9%

По-малко от 7,0%

Няма данни

Фиг. 2
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Пушенето те прави да изглеждаш по-голям

Вълнуващо е да направиш нещо, което възрастните 
забраняват 

Приятелите им пушат и те не искат да бъдат изолирани 
 

Някой им предлага да опитат и те не искат да изглежда, че се 
страхуват  

Някой от семейството им пуши и те искат да бъдат като 
него 

Рекламите и филмите представят пушенето като вълнуващо и 
магнетично  

Виждат, че много хора пушат и са любопитни да разберат 
какво всъщност е усещането да пушиш 

Смятат, че когато се съберат с приятели на купон, е нормално 
да пушат 

Започнали са да пушат и са установили, че им е трудно да се 
откажат

Проучване

Групова
работа

Помолете учениците сами да споделят впечатленията си, като по-
мислят защо децата започват да пушат. Нека прочетат твърденията в 
таблицата и да отбележа със знак „Х“ своето мнение.

ДЕЦАТА И УПОТРЕБАТА НА ТЮТЮН

НЕДАТВЪРДЕНИЯ

Посочете, че биха могли да потърсят мнението и на други свои връстни-
ци или близки по въпроси от анкетета „Защо децата започват да пушат?“. 
Да попълнят и обсъдят с тях „Митове и факти за тютюнопушенето“ 

(упр. 5, стр. 25 от учебната тетрадка). 

Могат да сравнят отговорите си с тези на други свои връстници и да 
обсъдят въпросите: Кое е общото? По какво се различават?

Обобщение
Направете обобщение за мотивите за разпространение и ограничение на 

употребата на тютюневи продукти, формите на употреба и  рисковете за 
здравето. 

ЗАДАЧИ ЗА ДОМАШНА РАБОТА

УПРАЖНЕНИЕ 3

УПРАЖНЕНИЕ 4
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Проучване

МИТОВЕ И ФАКТИ ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО 

1. Само един от четирима възрастни пуши цигари.
Вярно. Последните изследвания показват, че приблизително 27% от възрастните 

пушат цигари. Пушенето на цигари намалява през последните години в развитите страни 
и се увеличава в развиващите се страни.

2. Повечето младежи, които са пропушили в юношеска 
възраст, вероятно ще станат пушачи. 

Вярно. Повечето младежи, които някога са пушили, са изпушили първата си цигара в 
осми клас. Повечето вземат решение да пушат в края на основното училище. Възрастни-
те рядко започват да пушат цигари. 80% от всички пушачи са започнали да пушат преди 
21-годишна възраст.

3. Повече момичета, отколкото момчета, пушат.
Вярно. След 1977 г. се наблюдава увеличение на процента от момичета в горните кла-

сове, които пушат, в сравнение с момчетата от същата възраст. 

4. Повечето от рекламите на тютюневи изделия не са 
насочени към младежите.

Грешно. Макар че производителите твърдят, че рекламите на тютюн не са насочени 
към младежите, много хора са на друго мнение. Посланията, че тютюнопушенето помага 
на човек да бъде привлекателен, популярен, забавен и успешен, са важни за юношите. 

5. В много страни, както и в България, тютюнопушенето на 
закрити обществени места е забранено.

Вярно. В много страни, както и в България, тютюнопушенето на закрити обществени 
места е забранено.

6. В България е забранено тютюнопушенето на открити 
обществени места, които са свързани с дейности, пре-
доставяни за деца и юноши. 

Вярно. От 2010 г. в нашата страна е забранено тютюнопушенето на открити об-
ществени места, които са свързани с дейности, предоставяни за деца и юноши, сред 
които: открити пространства и тротоари към детските ясли, детските градини, учи-
лища, ученически общежития и местата, където се предоставят социални услуги за деца; 
площадките за игра; места, на които се организират мероприятия за деца и ученици.

7. Отказването от тютюнопушенето е почти невъзможно.
Грешно. Над 30 милиона души годишно се отказват от тютюнопушенето. Доколкото 

никотинът е наркотик, при който се развива висока зависимост, отказването от тю-
тюнопушенето се оказва трудно за много хора. Повечето от тях опитват няколко пъти 
да се откажат, докато постигнат успех.

Мит

Мит

!

Факт

!

Факт

!

Факт

!

Факт

!

Факт

Отговори
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ТЕМА 3: ПОЯВА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 
НА АЛКОХОЛА. ПРИЧИНИ ЗА УПОТРЕБА. 
МИТОВЕ И ФАКТИ
Цели: 
1. Да се запознаят с появата и разпространението на алкохола, причините и ограни-

ченията за неговата употреба. 

2. Да осмислят рисковете от употребата на алкохолни напитки.

3. Да развият отговорно отношение към собствената безопасност и безопасност-
та на другите. 

ОБЛАСТ НА 
КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ 

В РЕЗУЛТАТ НА ОБУЧЕНИЕТО УЧЕНИКЪТ:

Психично здраве и 
личностно развитие

Развива и поддържа положителен образ за себе си.

Демонстрира умения за самонаблюдение и самооценка.

Умее да предвижда последствията от своето поведе-
ние за себе си и за другите.

Изброява и използва основните стъпки в процеса на 
вземане на решения.

Физическо развитие и 
здравословно хранене

Осъзнава, че здравословния начин на живот е въпрос на 
личен избор и отговорност.

Избягва нездравословни навици и традиции.

Превенция на употре-
бата на психоактивни 
вещества

Анализира причините, факторите и личните мотиви за 
употребата или неупотребата на алкохолни напитки.

Анализира последствията от употребата на алкохолни 
напитки.

Демонстрира умения за отказ и справяне със ситуации 
на предлагане на алкохолни напитки – умения за настой-
чивост (асертивност), за устояване на натиск.

Демонстрира отговорно отношение към собствената 
безопасност и безопасността на другите.

Междупредметни 
връзки

Човекът и природата, Технологии и предприемачество, 
История и цивилизация, География и икономика, Физиче-
ско възпитание и спорт.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
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СТРУКТУРА НА 
ТЕМАТА

ВРЕМЕ СЪДЪРЖАНИЕ, МЕТОДИ И 
ФОРМИ

Въведение 5 мин. Беседа, свързана с мотивите за упо-
треба на тютюн и алкохол сред различ-
ни възрастови групи.

Информационен блок 5 мин. Представяне на информация за появата, 
разпространението и ограниченията за 
употребата на алкохолни продукти.    

Упражнение 1 
Модели за употреба на 
алкохол 

5 мин. Обсъждане на модели на употреба н 
аалкохол. Представяне на данни за рав-
нището на употреба сред възрастните 
и младежите. Обсъждане на въпросите: 
Какво означава умерена употреба на 
алкохол? Кога не трябва да се консумира 
алкохол? Кога употребата се превръща 
в злоупотреба?

Упражнение 2
Децата и употребата на 
алкохол

5 мин. Беседа върху съдържанието на комикс 
за употребата на алкохол от децата и 
влиянието на връстниците. 

Упражнение 3
Митове и факти за 
алкохола

10 мин. Краткотрайни ефекти от употребата 
на алкохол. Съдържание на алкохол в 
различни напитки. Оказване на натиск 
за употреба и възможни решения за 
отказ. Нормативни разпоредби за огра-
ничаване на консумацията и продажбата 
на алкохол на децата и юношите.

Упражнение 4
Да бъдем заедно с прия-
телите си 

5 мин. Беседа в групи за начини, по които 
прекарват времето с приятелите си. 
Обсъждане на забавни и глупави неща, 
които могат да направят заедно. Пред-
ставяне на алгоритъм, за вземане на ре-
шения, за да бъдат избегнати ситуации, 
в които децата може да навредят на 
себе си или на другите. 

Упражнение 5 5 мин. Упражнение за прилагане на алгоритъм 
за „Вземане на решение“ и развитие на 
умения за отказ и справяне със ситу-
ации на предлагане на психоактивни 
вещества. Формиране на отговорно 
отношение към собствената безопас-
ност и безопасността на другите.

Обобщение 5 мин. Обобщение за причините за употреба 
на алкохол и тютюн от децата и про-
цеса на вземане на решение за изход от 
рискова ситуация.  
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КАК СЕ Е 
ПОЯВИЛ 
АЛКОХОЛЪТ? 

Алкохолът е вероятно 
най-древното психоак-
тивно вещество, полу-
чено по изкуствен път. 
От известните архео-
логически данни личи, че 
отглеждането на лозата 
от човека започва заедно 
с житните растения – око-
ло 6000 г. пр.н.е. Най-вероятно 
това е станало в днешна Армения. Всички 
цивилизации в Стария свят са познавали 
алкохола. В най-старите сборници със зако-
ни, като Законника на Ур-Наму (около 2040 г. 
пр.н.е.), цар на Ур – Месопотамия и по-къс-
но в Кодекса на вавилонския цар Хамурапи, 
който се датира приблизително в първата 
половина на XVIII в. пр.н.е. (1792 – 1750 г. 
пр.н.е.) – има параграфи, които регламенти-
рат производството, продажбата и упо-
требата на бира и вино.

В Древен Египет виното се внасяло от 
други региони и се употребявало предимно 
при религиозните церемонии. Египтяните 
употребявали питие, подобно на съвремен-
ната бира, за което има сведения от около 
3000 г. пр.н.е. В Шумер бирата и виното са 
използвани в медицината още през 2000 г. 
пр.н.е.

В Стария завет на много места се споме-
нава за виното. Древните евреи гледали на 
него като на благо, което трябва да бъде 
използвано с умереност, но осъждали пиян-
ството. 

Народите, които живеели северно от 
ареала на разпространение на лозата, също 
са имали своите алкохолни напитки. Герман-
ците и славяните пиели медовина, а около ХІ 
век чехите измислили бирата в съвременния 
ѝ вид. Степните народи пиели ферментира-
ло кобилешко мляко – кумис, а китайците и 
японците приготвяли напитка от фермен-
тирал ориз. 

Особена роля в живота на Древна Гър-
ция са имали празниците на Дионис 

– бога на виното и веселието. 
По нашите земи култът към 
гръцкия бог на виното е бил 
съсредоточен в древния Ди-
онисополис – съвременния гр. 
Балчик, където бил и храмът 
на бога. Виното е елемент в 
обредите на тракийския ор-
физъм, в мистериите в чест 
на Великата богиня майка и 
ритуалната му употреба има 
широко разпространение.

Ограничения за употребата 
на алкохол. Древният философ 

Отглеждане на грозде, 
винопроизводство и търговия в 
древен Египет в. 1500 г. пр. н.е.

Релеф от двореца Адана, Персеполис, изобразяващ 
арменски посланици, които поднасят вино на персийския 
император.

Проведете кратка беседа с учениците, свързана с появата, разпростране-
нието и ограниченията за употребата на алкохолни продукти.  

ВЪВЕДЕНИЕ

Информационен
блок
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Абу Али ибн Сина (Авицена) казвал, че ви-
ното е разрешено на властниците – тъй 
като на тях всичко им е позволено; на скит-
ниците, защото вече нищо не може да им 
навреди; и на мъдреците – тъй като пият 
с мярка.

В миналото пияниците били считани за 
непълноценни, а пиянството било разглеж-
дано като порок и грях. В древна Спарта 
нарочно напивали роби, за да видят млади-
те със собствените си очи до какво води 
употребата на алкохол. В Индия наказвали 
жените, които употребяват алкохолни пи-
тиета. В Древния Рим забранявали на мла-
дежите да употребяват алкохол, докато 
създадат здраво поколение.

След победата над аварите хан Крум по-
питал пленници: „От какво пропадна ваша-
та силна държава?“ Един от отговорите 
гласял: „От пиянство“. Хан Крум се опитал 
да въведе сух режим, като изкоренил лозя-
та и забранил употребата на алкохол.

Турските султани издавали специални 
фермани, с цел да се ограничи пиянството 
сред поданиците на Империята. Въпреки 
лошото отношение на пророка Мохамед 
към алкохола, изглежда, именно арабските 
алхимици първи са го получили в чист вид. 
У тях съществувало твърдото убеждение, 
че чрез дестилацията са достигнали до ду-
шата на опияняващите напитки. Самите 
названия „алкохол“ (ар.) и „спиртус“ (лат.) 
означават дух.

Алкохолът, който хората употребяват 
за пиене, се получава чрез ферментация на 
продукти, които съдържат въглехидрати. 
Процесът се извършва под въздействието 
на живи организми – дрожди. Така от гроз-
дов сок се получава вино, а от зърно на ече-
мик, ръж, жито или царевица – бира.

Днес консумацията на алкохол е прием-
лива в повечето страни и култури. Хората 
употребяват алкохол по различни поводи – 
у дома, при празненства, при ритуали и це-
ремонии.

Ритуално 
отливане на 
вино в чест 
на боговете. 
Древногръцки 
релеф.

Доставка на вино в  
древна Галия: амфорите 

са били традиционните 
средиземноморски съдове, 

но галите въвеждат 
използването на бъчви.

Интегративно резюме

Направете обобщение за: 
• Причините за разпространението на алкохола.
• Моделите на употреба.
• Причините за ограничение на производството и употребата на алкохол.
• Мерките за ограниченията.
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Комикс

Представете комикса и обсъдете с учениците мотиви и модели за употреба на 
алкохол, отношението на възрастните и децата към употребата на алкохолни 
напитки. 

УПРАЖНЕНИЕ 1
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МОДЕЛИ НА УПОТРЕБА. 
В много страни алкохолните питиета често се консумират с основните дневни хра-

нения (обяд и вечеря). В нашето общество употребата на алкохол в бита е широко раз-
пространена. В някои семейства близките дават на децата от ранна възраст да опитват 
алкохолни напитки. Това създава усещане у тях, че употребата на алкохол при събиране е 
нещо обичайно, а при празнични случаи – необходимо.

По  данни на доклад на Световната 
здравна организация (СЗО) от 2014 г. упо-
треба на алкохол сред младите тийней-
джъри в 42 страни в изследването показва 
понижение с около 10% за периода между 
2010 и 2014 г.. 

"Здравното поведение заедно със со-
циалните навици и нагласи, придобити във 
второто десетилетие от живота на мла-
дия човек, може да се отрази върху тях в 
зряла възраст и да повлияе на целия им жи-
вот", каза Сузана Якаб, регионален дирек-
тор на СЗО за Европа. 

България е на челни позиции в класация 
на СЗО за редовна употреба на алкохол 

Знаете ли, 
че.... ?

сред подрастващите. Между 13 и 20% от 
13-годишните момичета и момчета у нас 
признават, че консумират алкохол най-малко 
веднъж седмично.

88% от учениците пък смятат, че алкохо-
лът в България е лесно достъпен за непъл-
нолетните лица.

България е четвърта по брой на тийней-
джърите, които са се напивали най-малко 
два пъти в живота си. 

Въпреки това броят на младежите, кои-
то са опитвали преди 14-годишна възраст 
като цяло е намалял, особено сред момиче-
тата, показва изследване на СЗО. 

Има хора, като майката на Мартин, които не пият алкохол. Може би не им ха-
ресва вкусът му, а може би просто държат на здравето си. Някои хора не пият ал-
кохол по религиозни причини, тъй като в религията им има негативно отношение 
към употребата му. Други отказват по здравословни причини, които не допускат 
употребата на спиртни напитки. Алкохолът влияе на начина, по който хората 
действат и разсъждават. Мнозина избягват да пият в ситуации, които изискват 
от тях бърза мисъл. Пиенето на алкохол при шофиране е забранено.

Фиг. 3
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Представете комикса и обсъдете с учениците: Защо децата употребяват 
алкохолни напитки? Кави са краткотрайните ефекти от употребата на ал-
кохол? Има ли ограничения за употребата на алкохол от децата и юношите? 

Комикс

УПРАЖНЕНИЕ 2
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Задача

МИТОВЕ И ФАКТИ ЗА АЛКОХОЛА     

НЕ НЕ МОГА ДА 
ПРЕЦЕНЯДАТВЪРДЕНИЯ

Поставете задача на учениците да прочетат твърденията и да отбележат с 
„Да“ или „ Не“ своето мнение.  Ако се колебаят да поставят знак в графата „Не 
мога да преценя”. 

Алкохолът може бързо да ви стопли

Бирата и виното са по-безопасни от 

концентратите

Когато около Вас се пие алкохол, 

може да се почувствате принуден да 

опитате и Вие

Алкохолът е силно психоактивно 

вещество, което забавя функциите на 

тялото и мозъка

Алкохолът действа по един и същ 

начин на всички

Има ограничения, по закон, за това от 

каква възраст можете да купувате 

алкохол и да посещавате заведения, в 

които се сервират алкохолни напитки

УПРАЖНЕНИЕ 3
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1. Алкохолът може бързо да ви стопли
Мит. Хората вярват, че алкохолът има загряващ ефект. Мартин предлага да донесе 

малко алкохол, за да се стоплят. В подобно твърдение има само малка част от истината. 
Алкохолът увеличават притока на кръв в кожата. Тя се зачервява, появява се приятно 
усещане за топлина. Но това е много подвеждащо – всъщност в този случай се повишава 
отдаването на топлина и тялото започва да се охлажда дори още повече. 

2. Бирата и виното са по-безопасни от концентратите
Мит. Много хора мислят, че бирата е напитка с ниско съдържание на алкохол, не вре-

ди на здравето и от нея не се напиваш. Сашо също мисли така. Бирата и виното не са 
по-безопасни от концентратите – например една чаша вино, половин халба бира и 50 г кон-
центрат съдържат едно и също количество алкохол и имат еднакъв ефект върху тялото 
и мисленето. Дори питиетата, които си приличат по вид и вкус, може да имат различно 
съдържание на алкохол. Вкъщи пиенето не се измерва както в заведенията и така хората 
приемат повече, отколкото си мислят. 

3. Когато около Вас се пие алкохол, може да се почув-
ствате принуден да опитате и Вие

Факт. Някои се присмиват на хора, които не пият. Други приемат пиенето за норма 
и не осъзнават, че принуждават приятелите си да го правят. Дали ще пиете, или не, за-
виси от Вас самите. Алкохолът няма да Ви направи по-добър или по-забележителен човек. 
Важно е да запомните, че представата, която рекламите дават за алкохола, често се 
различава от истинското му действие.  

4. Алкохолът е силно психоактивно вещество, което заба-
вя функциите на тялото и мозъка 

Факт. Алкохолът е силно психоактивно вещество, което забавя функциите на тя-
лото и мозъка. Нарушава координацията, зрението, ясното мислене и преценка, забавя 
реакциите. Неслучайно Дидо започва да греши, след като е пил. Когато работим, поради 
въздействието на алкохола може да допускаме повече грешки. Казват, че е силен наркотик. 
Ако се приема в големи количества, той може сериозно да увреди психическото и физиче-
ското здраве. 

5. Алкохолът действа по един и същ начин на всички
Мит. Пиенето, докато организмът все още се развива, може да доведе до дълго-

трайни последици и да увеличи вероятността от формирането на алкохолна зависимост 
в по-късна възраст. Ръстът, теглото, обмяната на веществата и полът, както и това 
кога и как се пие, влияят пряко върху начина, по който алкохолът въздейства. Хората, 
които са уморени, болни или под стрес, могат да бъдат по-лесно и бързо засегнати от 
ефекта на алкохола. 

6. Има ограничения, по закон, за това от каква възраст 
можете да купувате алкохол и да посещавате заведения, в 
които се сервират алкохолни напитки

Факт. В Закон за здравето е забранена продажбата на алкохолни напитки на лица под 
18 години. Дидо напомня това на Иван. Но ограниченията за пиене на алкохол в домашни 
условия, дори за младите, са малко. Рекламите и поведението на възрастните създават у 
младите усещане, че е естествено, когато си в компания, да почерпиш другите с алкохол.  
Според някои хора законите за употреба на алкохол трябва да са толкова строги, колкото 
и за употреба на другите наркотици.

Мит

!

Факт

Мит

!

Факт

!

Факт

Мит

44



НЕЩА, КОИТО МОЖЕШ ДА ПРАВИШ С 
ПРИЯТЕЛИТЕ СИ

Посочете, че понякога, когато хората са със своите приятели не винаги се 
държат по същия начин, както биха се държали, ако са сами. Помолете учени-
ците да помислят и запишат някои хубави и някои глупави неща, които човек 
може да направи с приятелите си.

ХУБАВИ НЕЩА, КОИТО 
МОЖЕ ДА НАПРАВИШ С 

ПРИЯТЕЛИТЕ СИ

ГЛУПАВИ НЕЩА, КОИТО БИ 
МОГЪЛ ДА НАПРАВИШ С 

ПРИЯТЕЛИТЕ СИ

Групова
работа

УПРАЖНЕНИЕ 4
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РЕШЕНИЯТА, КОИТО ВЗЕМАМ!

1
2

3

4

Уточнете какъв е проблемът! 
Какво знаете за това? Задайте 
повече въпроси! Назовете 
нещата с истинските им имена!

Помислете между 
какви алтернативи 
можете да 
избирате, какви са 
последствията!

Правили ли сте подобни избори в миналото? Ако 
да, това добър избор ли е бил и може ли да направите 
същия избор сега? Ако не или ако изборът, който 
сте направили, не е бил добър, какво може да 
предложите на приятелите си като алтернатива?

Поемете отговорност за себе си! Посочете 
какъв е Вашият избор, уточнете какво ще 
правите и къде ще бъдете и оставете „вратата 
отворена“ – кажете на приятелите си, че те 
винаги могат да се присъединят към Вас, когато 
пожелаят!

Групова
работа

ОБОБЩЕНИЕ Проведете кратка беседа и направете обобщение за 
мотивите на хората, свързани с умерена употреба на кофеин и алкохол и 
въздържане от употребата на тютюневи продукти. 

УПРАЖНЕНИЕ 5

5 Помислете с кого можете да поговорите 
и да се посъветвате по този проблем, ако 
Ви е било трудно и се притеснявате, че 
отново може да се наложи да направите 
подобен избор!

Насочете вниманието на учениците към отговорите, които са записали в графа-
та „Някои глупави неща, които може да направиш с приятелите си” и поставете за 
задача да изберат казус и да проследят разрешаването му по разгледания алгоритъм. 

Обобщете, че в някои случаи, когато са с приятелите си може да постъпят глупаво. 
Никой не иска да загуби приятелите си и има различни възможности - да предложат 
нещо, което да направят заедно и да останат доволни.  Посочете, че има начини за 
вземане на решения с избягване на ситуации, в които може да навредят на себе си или 
на другите. Общото между тях е последователност от действия, при които всяка 
следваща стъпка е свързана с отговор на въпрос и избор от възможни решения. 

Самостоятелна
работа
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