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ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ  НА УЧЕНИЦИ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 

 

Същност:  Целогодишна безплатна социална услуга, предоставяна от  

 Превантивно-информационния център по зависимости със  

 съдействието на специалисти от партньорските организации   

Основна цел:  Ефективна превенция на употребата и злоупотребата с ПАВ сред  

 подрастващите – придобиване на знания и развиване на умения 

Специфични цели: -  Достъпна информация за видовете психоактивни вещества,  

  тяхното въздействие и последиците от употребата им; 

 - Изследване и анализиране на причините за употреба на  

  наркотични вещества от подрастващите; 

 - Търсене на здравословни алтернативи на рисковото поведение на  

  подрастващите; 

 - Развиване на личностни и социални умения за живот. 

Очаквани резултати: - Придобиване на компетенции от подрастващите относно  

 зависимостите от ПАВ; 

 - Развиване на личностни и социални умения, формиране на нагласи  

  за здравословен живот и разумно оползотворяване на свободното  

  време. 

Методи и средства за Интерактивни методи и техники – учене чрез опит и преживяване;   

обучение: работа в екип и малки групи, мозъчна атака, дискусии, решаване на  

 казуси, ролеви игри, психологична лаборатория 

Място на провеждане:  В съответното училище 

Определяне на тема, дата,  От класния ръководител, педагогическия съветник на училището 

място и начален час: или от представител на училищното ръководство  

Начин на заявяване: С предварителна писмена и/или устна заявка за тема, дата, час и  

 място на провеждане, подадена на посочения по-долу електронен  

 адрес или по телефон от класния ръководител, педагогическия  

 съветник на училището или от представител на училищното  

 ръководство    

Подаване на заявка:  Поне 10-15 дни предварително на e-mail: pic.starazagora@abv.bg , 

 като се попълни приложената форма за заявка, или на  

 тел.: 042/23-00-24; 0888/12-64-13 – Диана Кирилова-Чобанофф  

 (от 8:30 до 12:30 и от 13:30 до 17:30 всеки работен ден) 

Численост на групата: до 30 ученици (по възможност)  

ЗАБЕЛЕЖКА:  

1. Интерактивното обучение обхваща ученици от училищата в област Стара Загора и се провежда 

в часа на класа, в определени дни и часове през седмицата, по подадена предварителна заявка 

от училищата. 

2. Освен в съответното училище, обучението може да се проведе и в актовата зала на ПИЦ по 

зависимости на адрес: ул. „Цар Иван Шишман” № 96 (от северната страна на ПМГ „Гео 

Милев, в края на улицата, подблоково пространство) 

3. Допуска се провеждане на интерактивно занимание на актуални теми по избор на класния 

ръководител или на самите ученици извън посочените в списъка. 
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ТЕМИ 
за интерактивно обучение на ученици  

през учебната  2015-2016 година (в часа на класа) 
 

№ 

по 

ред 
Тема 

Продължи-

телност 

I модул – за ученици от 4. до 7. клас 

1. Здравето е адаптация и зависи и от емоциите ни 1 учебен час 

2. Какво ни кара да поемаме риск? Видове рисково поведение 1 учебен час 

3. Азбука на наркотиците 1 учебен час 

4. Лицата на страха - модели на човешко поведение 1 учебен час 

5. Мотивацията като форма за промяна 1 учебен час 

6. Белезите на психическото и физическото насилие 1 учебен час 

7. Как да общуваме ефективно 1 учебен час 

II модул – за ученици от 8. до 12. клас 

1. Групов натиск, рисково поведение, зависимост 1 учебен час 

2. Белязан с клеймото „Наркоман“. Зависимостта от наркотици 1 учебен час 

3. Лицата на ужаса - профил на психическата и физическата зависимост 1 учебен час 

4. Дизайнерски дроги. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? (Петте К) 1 учебен час 

5. Мотивацията като форма за промяна 1 учебен час 

6. Спортни стимуланти или анаболни стероиди 1 учебен час 

7. Как се променям - фази на човешкото развитие 1 учебен час 

8. Емоционална интелигентност 1 учебен час 

9. Социална интелигентност 1 учебен час 

10. Проактивност - асертивност 1 учебен час 

11. Митове и факти  за психоактивните вещества 1 учебен час 

ИЗНЕСЕНИ ЗАНЯТИЯ (в актовата зала на ПИЦ по зависимости) 

1. Лаборатория на чувствата 60 мин 

2. Кинолектории 60 мин 

3. Нека не спираме да играем 60 мин 

4. 
Кой го измисли? Скучно ли ми е? Къде са намира (-м)? – практическо 

занятие, арт работилница 
60 мин 

5. Форум-театър 60 мин 

 


