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Уважаеми Учителю, 

по-долу предоставяме информация за хапчетата за обучение „Умения за цял живот“, 

създадени като част от проекта „4G Didactic Pills “, Договор №: 2020-1-CZ01-KA201-078434. 

Проектът "4G Didactic Pills" има за цел да се бори с феномена на преждевременното 

напускане на училище, използвайки гъвкави методи на преподаване и дигитални 

инструменти, близки до света на учениците. Използването на мобилни устройства е фактор, 

който може да повлияе благоприятно на ученето дори по отношение на ученици със 

специални нужди, повече от други предмети, изложени на риск от отпадане от училище. 

Технологията, когато се използва отговорно и правилно, предоставя на учениците иновативни 

възможности за повишаване на тяхната култура. 

 

Дидактическите хапчета на тема "Умения за цял живот" 

Дидактическите хапчета, в намеренията на проекта, могат да помогнат на учителя при 

извършване на дейности, насочени към придобиване на така наречените житейски умения, 

които според дефиницията на СЗО (Световната здравна организация) са „Всички онези 

умения, необходими за връзка с другите и за да се справят с проблемите, напрежението и 

стреса на ежедневния живот. Липсата на такива социално-емоционални умения може да 

причини, особено при младите хора, установяването на негативно и рисково поведение в 

отговор на стрес: опити за самоубийство, наркомания, пушене на цигари, алкохолизъм и др. 
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Предложените хапчета могат да се използват, както се очаква, на цифрови устройства като 

компютри или смартфони, както и на преносими компютри. 

Те са проектирани около 10 житейски умения: креативност, критичен дух, вземане на 

решения, ефективна комуникация, емпатия, управление на емоциите, решаване на 

проблеми, самосъзнание, ефективни взаимоотношения, управление на стреса. 

 

 

Дигитално разказване на истории 

• Методът, използван за улесняване на изучаването на житейски умения, е дигиталното 

разказване на истории. Дигиталното разказване на истории или разказване, създадено 

с дигитални инструменти (уеб приложения, уеб софтуер), се състои в организиране на 

съдържание чрез структура на повествование, за да се получи „стимулираща история“. 

Този тип комуникация гарантира усвояването на житейски умения: 

• очарование, произтичащо от приказния характер, който притежават историите, тъй 

като те са такива, че се занимават с ежедневни проблеми и динамика, които учениците 

най-вероятно разпознават като „реални“ 

• участие, определено от режима на повествование, който ви позволява лесно да 

предавате абстрактно приятно и очевидно сложно съдържание за учениците и да 

активирате процеси като този на идентификация, благоприятствайки интересен опит в 

обучението 
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• силна контекстуализация, тъй като всеки проблем е вмъкнат в разказ, който има много 

ясно значение и цел 

• краткост на съдържанието на обучението, с което младите хора все повече са свикнали 

• лекота на използване на средствата за обучение, технологични устройства, които могат 

да се използват и при мобилност, с които децата се справят с изключителна лекота и 

които сега представляват един от основните инструменти за връзка с външния свят. 

Вярваме, че смартфонът (или таблетът) като инструмент за обучение може да се превърне 

в мощно приобщаващо устройство за ученици със специални нужди. Всъщност, за разлика от 

технологиите, специално използвани за тази цел, технологичните устройства като смартфони 

или таблети (в допълнение разбира се към тетрадката) са неразличими от устройствата, 

използвани от другите ученици. 

 

Управлението на образованието за жизнени умения чрез историите на 

4G Project 

Има 10 дидактични хапчета, свързани с 10-те житейски умения, споменати по-горе. 

Всяко хапче се фокусира върху едно житейско умение и се състои средно от 3 истории. 

До хапчетата и свързаните истории можете да стигнете, като влезете като гост на следната 

връзка: 

https://euprojects.giuntipsy.com/course/view.php?id=14 [версия на български] 

https://euprojects.giuntipsy.com/course/view.php?id=14
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(Платформата, където се зареждат Дидактическите хапчета, ще поиска вашето потребителско име 

и парола, но вие избирате да влезете като гост и няма да ви се налага да се регистрирате, за да 

използвате Дидактическите хапчета). 

 

Платформата, където са заредени Дидактическите хапчета, ще поиска вашето 

потребителско име и парола, но вие избирате да влезете като гост и няма да ви се налага да 

се регистрирате, за да използвате Дидактическите хапчета. 

На страницата, която съдържа хапчетата, ще намерите и файл, който ви позволява да 

отбележите дали сте избрали най-ефективния начин или не, за да имате спомен за 

направените избори. 

Всяка история съдържа: 

- заглавие и подзаглавие (напр. Заглавие: „Спомени на баба и дядо“, Подзаглавие: „Как 

да превърнем проблем във възможност“); 

- разказ, който представя проблемна ситуация; 

- два възможни сценария/решения, в отговор на представената проблемна ситуация, 

разработени по такъв начин, че да не бъдат веднага „правилни(и)“ или „грешни(и)“; 

- след като е избрано предпочитаното решение, между двете предложения, епилога на 

историята и свързания коментар. 

 

Дидактическите хапчета могат да се използват от ученика както директно в класната стая, 

така и дистанционно, самостоятелно, извън училищната среда. 

След като житейско умение е избрано от 10-те предоставени, ученикът се „изправя пред” 

историите, предложени като част от избраното дидактическо хапче. На историите 

задължително трябва да се наслаждават в предложения ред (история 1, история 2, история 3 

и т.н.). 

Докато чете всяка история, ученикът може да си води бележки, като използва съответната 

функция горе вдясно. 

От съществено значение е в края на пътя, свързан с всяка история, учениците да бъдат 

поканени да отворят фаза на дискусия относно предложените решения, за вариантите за 

избор и за предложенията/индикациите, предоставени в кулоарите на самите избори. 
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За управлението на дебата е необходимо учениците да се придружават в сравнението чрез 

изграждане на неоценъчен контекст, в който взаимоотношенията се основават на приемане и 

съпричастност, а не на конкуренция и представяне. Целта на сравнението е да се 

идентифицират причините, поради които изборът, определен като най-добър, е такъв. 

В края на сравнението може да бъде издадено удостоверение за индивидуалното жизнено 

умение. 

Сертификатът се издава от платформата само при използване на всички истории, свързани 

с единичното житейско умение. 

Учителят попълва сертификата, издаден от платформата, като въвежда ръчно, след като е 

отпечатан, името и фамилията на ученика и уменията за живот, които са посещавали. 

Възможни по-нататъшни употреби на Платформата 

4G Project предоставя архитектурата на Didactic Pills и софтуерната структура Genially за 

създаване на нови истории. 

Дизайнът на нови истории, като се използва артикулацията, предложена от 4G учебни 

хапчета, може да се извърши от учителя самостоятелно или дори в сътрудничество с 

учениците. 

Няколко бележки 

Достъпът до платформата, съдържаща образователните хапчета, не изисква 

предварително присвояване на потребителско име. Следователно е достатъчно да се 

свържете към 

https://euprojects.giuntipsy.com/course/view.php?id=14 [версия на български] 

връзка за използване на предоставените дидактически материали. 

Системата проследява достъпите, но не позволява приписване на връзка между достъпа и 

потребителя, в съответствие със законодателството за поверителност. Достъпите не се 

съхраняват от платформата. Следователно е възможно да се използват едни и същи 

дидактични хапчета няколко пъти. 

https://euprojects.giuntipsy.com/course/view.php?id=14
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4G Didactic Pills 
е европейски проект, финансиран в рамките на ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+. KA2 

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики. 
Стратегически партньорства за училищното образование 

Договор №: 2020-1-CZ01-KA201-078434. 
 

WEBSITE: https://www.4gdp.eu/ 

 
 

Партньори 

  
 

 

 
 

  
 
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не 

представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само на 
авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е използване 
на информацията, съдържаща се в нея. 

 

 

https://www.4gdp.eu/

