Ръководство за работа с електронни обучителни модули
„Учим с Е-моционална интелигентност“

Насоки към учителите

Проект „Учим с Е-моционална интелигентност“,
изпълняван от СЕУР «Гетия Понтика» с подкрепата на фондация „Лъчезар Цоцорков”
2022 г.

Въведение
Електронните обучителни модули „Учим с Е-моционална интелигентност“ обхващат шест теми: „Радост“, „Страх“, „Гняв“ и „Тъга“ (фокусирани върху четири базисни емоции), „Аз и другите“
(посветен на взаимоотношения в социалния свят) и „Аз и природата“ (насочен към цялостната нагласа
на детето към живия свят).
Модулите представляват кратки електронни обучителни курсове, предназначени да подпомогнат
учители, родители и специалисти, работещи с деца.
Основна тема и цел на разработените обучителни ресурси е развитието на емоционална
компетентност и социални умения при деца в начална училищна възраст.
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Автор на общите текстове в това ръководство е д-р Илина Начева.
Авторите на специализирани текстове са посочени в съответните текстове и приложения.
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Основни цели на електронни обучителни
модули
„Учим с Е-моционална интелигентност“:
Усвояване на базисни познания за емоциите: тяхната същност, функции и проявления на телесно и
поведенческо ниво
Развитие на умения за разпознаване на собствените и чуждите емоции
Развитие на речников запас по темата
Насърчаване на себенаблюдението и повишена осъзнатост за въздействието на емоциите върху човешкото
поведение, междуличностни отношения, представянето и постиженията
Насочване на вниманието към теми, свързани с отношенията в група, уместните прояви на емпатия и
асертивност
Формиране на нагласи за хуманно отношение към домашни животни и към представители на дивата
природа
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Общи характеристики на електронните
обучителни модули:
•
•

•
•

•

Обучителните курсове са подходящи както за работа в клас (групова работа), така и за индивидуална работа с деца
Подходящи са за целева работа по конкретна тема (отделен курс) или за систематична работа с последователно
преминаване през 6-те модула. Могат успешно да се комбинират и допълват с други инструменти и/или специфични
интервенции при работа с деца.
Насочени са целево към възрастовата група 7-10 години, но са приложими и към по-широк възрастов спектър (6-12г.)
Достъпни са през десктоп устройство, таблет и смартфон; необходимо е наличие на вградени или външни тонколони,
тъй като част от съдържанието на модулите е представено под формата на аудио (За технически насоки вж.
Приложение 2)
За да работят функционалностите в модулите, е необходима връзка с интернет или файлът на модула трябва да бъде
изтеглен на съответното устройство
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Общи характеристики на електронните
обучителни модули:
•

•

•

•

Информацията е представена чрез комбинации от визуални стимули, текст и аудио.
Преминаването през курсовете изисква активно участие на учещия, тъй като всички теми съдържат интерактивни
елементи: придвижване на елементи по екрана, активиране на бутони, маркиране на отговори и пр.
Всеки модул съдържа предложения за задачи за допълнителна работа, които могат да се приложат или
модифицират по преценка на учителя.
В края на всеки модул има кратки въпроси с цел проверка и затвърждаване на усвоеното съдържание.
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Какви умения е необходимо да притежава
ученикът, за да работи с модулите?
Базисни умения за работа с електронни устройства (използване на компютърна мишка или тъчскрийн): При липса на
такъв опит, препоръчваме да се осигури съдействие от възрастен.
Езикови умения: Съдържанието на модулите е на български език. Деца с дефицит в езиковите компетенции е
възможно да имат нужда от допълнителни разяснения или помощ в някои задачи.
Умения за четене: При деца в предучилищна възраст или ученици с недобре развити умения за четене
препоръчваме присъствие на възрастен, който да подпомага работата с писмен текст и да насочва вниманието към
съдържанието на курсовете.
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Приложение:
Модулите могат да се ползват поотделно или в разбъркан ред според конкретните потребности на детето/класа и
съответните педагогически цели.
Модулите могат да се преминават многократно.
Модулите могат да се ползват последователно, в предложения хронологичен ред, като в този случай материалът се
надгражда:
Модул 1:
Радост

Модул 2:
Страх

Модул 3:
Гняв

Модул 4:
Тъга

Модул 5:
Аз и
другите

Модул 6:
Аз и
природата

В оптималния случай препоръчваме работа по един учебен час в рамките на 6 седмици, като последователно всеки
модул да бъде демонстриран в класа, след което учениците да имат за задача да го преминат още веднъж
самостоятелно и да изпълнят определена практическа задача за домашна работа. В следващия час се провежда
споделяне / дискусия за наученото по съответната тема и се извършва демонстрация на следващия модул.
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Какво НЕ са
електронните обучителни модули?
Не са заместител на обучението, което предоставят учителите в клас!
Не са заместител на възпитанието и моделите в семейната среда!
Не са заместител на социалния опит на детето – ТОЙ Е водещото средство за развитие на умения в областта!

Електронните модули могат да са атрактивен и полезен помощен ресурс в горните три области 
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Модул 1: Радост
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Модул 1: Радост
Тематично съдържание на екраните:
Заглавие на екрана в менюто на модула

Съдържание и насоки

Нашите емоции

Въведение в темата за емоциите + кратки инструкции за навигацията на модула

РАДОСТ

Описание на емоцията Радост: При клик върху оранжевите полета в дясната част се
задействат аудио и текстови съдържания: смях, весел емотикон, синонимен речник
(вж. Приложение 2) и др.

Да измерим РАДОСТТА!

Радостта носи висока енергия (Плъзгачът в ляво на екрана се движи нагоре);
Радостта носи добро настроение (Бутонът вдясно на екрана се завърта надясно)

По какво да познаем РАДОСТТА?

Аудио и визия: описание на типичните прояви на радостта в тялото

Какво ни прави РАДОСТНИ?

Аудио и визия: примери за обичайни източници на радост
Въпрос за дискусия: Какво друго ни прави радостни?
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Модул 1: Радост
Заглавие на екрана в менюто на
модула

Съдържание и насоки

Какво ни кара да правим РАДОСТТА?

С приплъзване глаголите се разпределят:
•
Към изображението за Радост (в жълто) - да пеем, да танцуваме, да
подаряваме, да играем, да скачаме, да тичаме, да прегръщаме;
•
Към изображението за Негативна емоция (в синьо) – да плачем, да се
мръщим, да се цупим, да се сърдим, да се обиждаме.
Въпрос за дискусия: Какво още правим, когато сме радостни?

С какво е ценна РАДОСТТА?

При клик върху снимките се активира аудио за функциите на радостта

Как да извикаме РАДОСТТА?

При клик върху жълтите полета се задейства видео и визия: базисни грижи за
собственото здраве и предпоставки за субективно благополучие
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Модул 1: Радост
Заглавие на екрана в менюто на
модула

Съдържание и насоки

РАДОСТНИ задачи за домашна
работа

1. Помисли и сподели кой е най-РАДОСТНИЯТ ти спомен!
(В дискусия следващия час децата разказват в групата или по двойки.)
Въпрос за дискусия: Как се почувства, докато го разказваш?

(Примерни задачи за практическа
работа по темата.)
•
Кои и колко от тях да се
приложат зависи от
педагогическите цели.
•
По преценка на педагога
задачите могат да се
модифицират или да се
добавят допълнителни

2. Попитай близките си хора какво ги прави РАДОСТНИ? Запомни отговорите им!
(В дискусия следващия час децата разказват и правят изводи)
Въпрос за дискусия: Забелязахте ли повторения и общи неща?
3. Поговори с любим приятел от класа в училище. Открийте три неща, които носят
РАДОСТ и за двама ви!
(Упражнение по двойки, може да е последвано от споделяне в голямата група;
повишава доверието и усещането за близост между участниците )
4. Започни да си водиш Радостен дневник – всяка вечер записвай едно нещо от деня,
което е предизвикало емоцията РАДОСТ у теб!
(Упражнение за себенаблюдение и самоанализ. Дневникът може да се води за седмица
и в следващият тематичен час изводи от него да бъдат споделени в групата или да се
насърчи водене на дневника за по-дълго време.)
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Модул 1: Радост
Заглавие на екрана в менюто на модула

Съдържание и насоки

Любопитни факти за РАДОСТТА

При клик върху снимките долу или приплъзване на плъзгача се активира аудио и
визия с любопитни факти за радостта: разпознаване на радостта, универсалност на
невербалните сигнали за радост и др. Последната информация съдържа историята
на „Ода на радостта“ и линк към изпълнение в YouTube при клик върху жълтата
нота.

Въпроси за преговор

Въпрос 1 : с клик се маркират изображенията на радост
Въпрос 2: с клик се маркира „Да“
Въпрос 3: с клик се маркира „Да“
Въпрос 4: с клик се маркира „Не“
Въпрос 5: с приплъзване в жълтият правоъгълник се поставят синоними на
радостта – удоволствие, възхищение, веселие, ликуване, възторг, щастие.
В синия квадрат се поставят думи, които не са синоними на емоцията - страдание,
скръб, отвращение, ярост, страх, възмущение

Обратна връзка за маркираните
отговори ще получите при клик на бутон
„Провери“ в долният десен ъгъл. Следва
клик върху „Продължи“

Финал / Автори
Съдържанието на обучителен модул
„РАДОСТ“ е подготвено от:

•
•
•
•

д-р Илина Начева, социален психолог
д-р Ралица Дойчинова, експерт електронни обучителни модули
Светлана Ганчева, преподавател в ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна
Георги Георгиев, председател на СЕУР «Гетия Понтика»
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Модул 2: СТРАХ
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Модул 2: Страх
Тематично съдържание на екраните:
Заглавие на екрана в менюто на модула

Съдържание и насоки

Нашите емоции

Въведение в темата за страха + кратки инструкции за навигацията на модула

СТРАХ

Описание на емоцията: При клик върху тъмно зелените полета в дясната част се
задействат аудио и текстови съдържания: писък, уплашен емотикон, синонимен
речник (вж. Приложение 2) и др.

Да измерим СТРАХА!

Страхът може да носи висока енергия за бягство (Плъзгачът в ляво на екрана се
движи нагоре) или да ни блокира (Плъзгачът в ляво на екрана се движи нагоре);
Страхът се преживява като негативно усещане (Бутонът вдясно на екрана се завърта
наляво)

По какво да познаем СТРАХА?

Аудио и визия: описание на типичните прояви на страха в тялото

ВАЖНО за СТРАХА!

С приплъзване думите се придвижват до съответната картина (Приятел, Опасност,
Риск, Сигурност), с което се активират аудиа, описващи функциите на емоцията.

Най-честите СТРАХОВЕ?

Аудио и визия: примери за типични източници на страх. Активират се при клик
върху всеки от шестте кръга със символи. Всеки пример се затваря с „Х“ в горния
десен ъгъл.
Внимание: Освен ако няма специфични цели за рaбота, не препоръчваме
насочване на дискусия към допълнителни примери за страхове. Има риск от
излишно насочване на вниманието към темата и асоцииране на емоцията с
разгледаните примери. Бъдете особено внимателни, ако възникне дискусия с
примери, които включват социални ситуации (напр. изпитване или контролно в
училище, ходене при лекар и зъболекар и пр.). В тези случаи отправете послание,
че този тип страхове не важат за всички хора, в повечето случаи са
неоснователни и са преодолими.
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Модул 2: Страх
Заглавие на екрана в менюто на
модула

Съдържание и насоки

Какво ни кара да правим СТРАХЪТ?

С приплъзване глаголите се разпределят:
•
Когато е много силен, страхът ни кара да (защитни функции) : бягаме; се
крием; се заковем на място; се защитаваме.
•
Когато е умерен, страхът ни напомня да (превантивни функции):
проверяваме; избягваме опасности; сме внимателни; сме подготвени.
Въпрос за дискусия: Дайте примери за ситуации, в които умереният страх ви е
помогнал да се подготвите за нещо по-добре или да бъдете внимателни и да
се предпазите от беда?

СТРАХЪТ е наш приятел

Аудио за влиянието на страха върху възприятията.
Въпрос за дискусия: Случвало ли ви се е под влияние на страха да да
преувеличавате някаква опасност? Какво се случи? Как разбрахте, че няма от
какво да се боите?

Как да успокоим СТРАХА?

При клик върху зелените полета се задейства аудио и визия: базисни стратегии за
действие за намаляване на интензитета на страха
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Модул 2: Страх
Заглавие на екрана в менюто
на модула

Съдържание и насоки

СТРАШНИ задачи за домашна
работа

1.

(Примерни задачи за
практическа работа по
темата.)
•
Кои и колко от тях да се
приложат зависи от
педагогическите цели.
•
По преценка на педагога
задачите могат да се
модифицират или да се
добавят допълнителни

Нарисувай ситуация, която смяташ за страшна. Сподели и обсъди рисунката с някой, който ти е
наистина близък.
Възможност: по този начин може да изследвате специфични източници на емоцията и да
стимулирате детето да споделя. В края на разговора попитайте детето какво би желало да
направи с рисунката (да добави нови елементи, цвят; да залепи друга рисунка отгоре и пр.)

2. Попитай близките си за случаи, в които са превъзмогвали свои страхове. Помоли да ти разкажат
конкретни примери със случки от живота им!
(В дискусия следващия час децата споделят примери и правят изводи)
Въпрос за дискусия: Изненадаха ли ви разказите, които чухте? Какво научихте от тях?
3. Наблюдавай по-мънички деца, за да разбереш как действат, когато са изплашени от нещо.
Помисли как би ги подкрепил в такъв момент и какво можеш да направиш, за да им вдъхнеш кураж.
(Упражнение за наблюдение. Следващия час в голяма група наблюденията се обобщават и се
прави списък с уместните начини да окуражим уплашено дете.)
4. Изследвай какво се случва със страшните герои от приказките и книгите. Колко от вещиците,
чудовищата и злодеите се оказват победени накрая?
(Можете предварително да подготвите списък с подходящи текстове и да ги разпределите
между учениците. Следващия час всички споделят какво са открили за страшните герои в
своята приказка, заедно правят статистика и обобщават.)
5. Помисли за най-смелия и силен човек, когото познаваш. Интервюирай го, за да разбереш дали се
е притеснявал от нещо, когато е бил дете.
(Уверете се, че децата се насочват към подходящи модели на поведение. Следващия час ги
поканете на споделят какво са научили и как са се почувствали, когато са слушали разказа на
18
избрания от тях човек.)

Модул 2: Страх
Заглавие на екрана в менюто на модула

Съдържание и насоки

Любопитни факти за СТРАХА

При клик върху елементите на кръга се активира аудио с любопитни факти за
страха: физиологични изменения и влияние върху когнициите; страхът в
животинския свят; роля на страха в културни традиции и ритуали.

Въпроси за преговор

Въпрос 1 : страх от паяци и буболечки; страх от змии; страх от представяне пред
публика (маркират се чрез клик върху снимките)
Въпрос 2: уплаха, паника, ужас, боязън (маркират се чрез клик в празните
квадратчета пред думите)
Въпрос 3: с приплъзване се пренасят върху картинката с уплашено дете сигналите
за страх: тялото е напрегнато, затаяваме дъх, сърцето тупка силно, очите стават
големи, понякога треперим.

Обратна връзка за маркираните
отговори ще получите при клик на бутон
„Провери“ в долният десен ъгъл. Следва
клик върху „Продължи“

Финал / Автори
Съдържанието на обучителен модул
„СТРАХ“ е подготвено от:

•
•
•
•

д-р Илина Начева, социален психолог
д-р Ралица Дойчинова, експерт електронни обучителни модули
Светлана Ганчева, преподавател в ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна
Георги Георгиев, председател на СЕУР «Гетия Понтика»
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Модул 3: ГНЯВ
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Модул 3: Гняв
Тематично съдържание на екраните:
Заглавие на екрана в менюто на модула

Съдържание и насоки

Нашите емоции

Въведение в темата за гнева + кратки инструкции за навигацията на модула

ГНЯВ

Описание на емоцията: При клик върху тъмно червените полета в дясната част се
задействат аудио и текстови съдържания: описание, гневен крясък, гневен
емотикон, синонимен речник (вж. Приложение 2) и др.

Да измерим ГНЕВА!

Гневът носи висока енергия (Плъзгачът в ляво на екрана се движи нагоре); Гневът се
преживява като негативно усещане (Бутонът вдясно на екрана се завърта наляво)

По какво да познаем ГНЕВА?

Аудио и визия: описание на типичните прояви на гнева в тялото

Какво ни прави ГНЕВНИ?

Аудио и визия: примери за типични ситуации, които провокират гняв. Активират се
при клик върху всеки от шестте кръга със символи. Всеки пример се затваря с „Х“ в
горния десен ъгъл.
Въпрос за дискусия: Имали ли сте преживявания, подобни на описаните в
примерите? Опишете как точно почувствахте гнева? Спомняте ли си как се
успокоихте и овладяхте емоцията?
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Модул 3: Гняв
Заглавие на екрана в менюто на
модула

Съдържание и насоки

За какво служи ГНЕВЪТ?

При клик върху емотиконите се задейства аудио за позитивни функции на гнева.

Какво ни кара да правим?

С приплъзване глаголите се разпределят:
•
Когато е изразен (насочва се към другите), гневът ни кара да: мразим,
крещим, чупим, обиждаме, удряме другите, сипем заплахи.
•
Когато е подтиснат (насочва се към нас самите), гневът ни кара да: плачем,
бягаме, удряме себе си, затваряме се в себе си.
Възможност: В зависимост от целите на занятието тук можете да
направите дискусия за възможните негативни последици от насочването на
гнева към себе си. Отправете послание, че тази емоция е важно да получи
израз и нейната енергия да бъде изразходена.
Въпрос за дискусия: Нека да припомним отново, че гневът също така може да
бъде полезен? Сещате ли се за примери? (При нужда връщаме към предния
екран за припомняне)

ВАЖНО за ГНЕВА!

С приплъзване думите се придвижват до съответната картина (Енергия, Пауза,
Вина, Решение), с което се активират аудиа, описващи динамиката на протичане
на емоцията.
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Модул 3: Гняв
Заглавие на екрана в менюто на
модула

Съдържание и насоки

Как се прави ПАУЗА, когато гневът е
дошъл?

При клик върху върха на всеки от пръстите се задейства аудио за възможни
стратегии за овладяване на гневния изблик в момента на възникване на
емоцията (краткосрочни стратегии за контрол).

Как да се сприятелим с ГНЕВА?

При клик върху всяка от линиите се задейства аудио с възможни стратегии за
снижаване интензитета на емоцията.
Въпрос за дискусия: Споделете своята рецепта за укротяване на гнева! Какво
друго можем да направим, за да успокоим емоцията?
Важно: В това занятие е препоръчително дискусията да акцентира върху
полезните функции на гнева, върху подходящите форми на изразяването му и
върху стратегиите за контрол.
Подходящо е да се отправи послание, че изпитването на емоцията гняв е
напълно нормално и естествено за всички хора.
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Модул 3: Гняв
Заглавие на екрана в
менюто на модула

Съдържание и насоки

ГНЕВНИ задачи за домашна
работа

1. Помисли и напиши списък с поне 3 случки, в които си се разгневил. Потърси какви са
повтарящите се елементи в изброените ситуации.

(Примерни задачи за
практическа работа по
темата.)
•
Кои и колко от тях да се
приложат зависи от
педагогическите цели.
•
По преценка на
педагога задачите могат
да се модифицират или
да се добавят
допълнителни

(Задача за самоанализ. В последваща дискусия помогнете да се достигне до подходящо
обобщение и извод за истинските причини на гнева).
2. Разкажи на свой приятел за случка, в която си бил гневен и после си съжалявал за онова, което
си казал или направил. Измислете заедно как би се развила историята, ако Феята на
Спокойствието се беше появила навреме?

3. Попитай близките си какво им помага да се справят с гнева. Запомни техните рецепти за
справяне с тази емоция.
(Уверете се, че децата се насочват към подходящи модели на поведение. Следващия час ги
поканете да споделят какво са научили и как са се почувствали, когато са слушали разказа на
избрания от тях човек.)

4. Нарисувай как изглежда приказен герой - войн, който се е научил напълно да владее гнева си и
умее да използва силата му.
(Насърчете децата да запазят рисунките си и да се обръщат към тях в моменти на гняв.
Възможност: Запитайте се как би реагирал този войн, ако беше на ваше място в тази
ситуация?)
5. Направи си списък с неща, които да си казваш, когато си гневен и ти трябва светкавична ПАУЗА.
Например: Аз ще се справя с това. Може и да е трудно, но аз имам план” или „Аз мога да
изглеждам и да действам спокойно”.
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Модул 3: Гняв
Заглавие на екрана в менюто на модула

Съдържание и насоки

Любопитни факти за ГНЕВА

При клик върху снимките или с придвижване на емотикона върху плъзгача се
активира аудио с любопитни факти за гева: интензивен гняв изпитване при
ситуации с висока субективна значимост; гневът, пресъздаден в изкуството (Въпрос
за дискусия към скулптурата на Г. Вигеланд: По какво разбираме, че емоцията
на момченцето е гняв?); гневът като мотиватор за постижения („спортна злоба“).

Въпроси за преговор

Въпрос 1 : удряща фигура; ядосана мимика; яростен вик (маркират се чрез клик
върху снимките)
Въпрос 2: Затворете очи и пребройте наум до 10; Помолете да останете сами за 5
минути, за да обмислите нещата (маркират се чрез клик в празните квадратчета
пред думите)
Въпрос 3: удряме, обиждаме, заплашваме, заплашваме, мразим, чупим (маркират
се чрез клик в празните квадратчета пред думите)
Въпрос 4: при клик върху кръговете се активира аудио; маркира се трети отговор.

Обратна връзка за маркираните
отговори ще получите при клик на бутон
„Провери“ в долният десен ъгъл. Следва
клик върху „Продължи“

Финал / Автори
Съдържанието на обучителен модул
„ГНЯВ“ е подготвено от:

•
•
•
•

д-р Илина Начева, социален психолог
д-р Ралица Дойчинова, експерт електронни обучителни модули
Светлана Ганчева, преподавател в ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна
Георги Георгиев, председател на СЕУР «Гетия Понтика»
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Модул 4: ТЪГА

26

Модул 4: Тъга
Тематично съдържание на екраните:
Заглавие на екрана в менюто на модула

Съдържание и насоки

Нашите емоции

Въведение в темата за тъгата + кратки инструкции за навигацията на модула

ГНЯВ

Описание на емоцията: При клик върху тъмно сините полета в дясната част се
задействат аудио и текстови съдържания: описание, тъжен емотикон, синонимен
речник (вж. Приложение 2) и др.

Да измерим ТЪГАТА!

Тъгата отнема от енергията ни (Плъзгачът в ляво на екрана се движи надолу); Тъгата
се преживява като негативно настроение (Бутонът вдясно на екрана се завърта
наляво).

По какво да познаем ТЪГАТА?

Аудио и визия: описание на типичните поведенчески и телесни сигнали за тъга.

Какво ни прави ТЪЖНИ?

Аудио и визия: примери за типични ситуации, които провокират тъга. Активират се
при клик върху всеки от петте символа с ръка.
Внимание: Примерите на този екран ще провокират спомени и мисли, свързани с
личния опит на децата. Нормално е общото настроение в групата да спадне,
този модул да премине в тишина и умисленост.
Ако в групата има дете, преживяло наскоро травматична загуба, е
препоръчително модулът да се отложи за по-късен етап.
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Модул 4: Тъга
Заглавие на екрана в менюто на
модула

Съдържание и насоки

За какво служи ТЪГАТА?

При клик върху капките се задейства аудио за функциите на тъгата.

Плачът

Аудио и визия: какво представлява плачът. При клик върху сълзите на
изображението, те застиват (плачът спира).

Какво ни кара да правим ТЪГАТА?

С приплъзване глаголите се разпределят:
• Когато сме тъжни, ние: плачем, искаме да сме сами, затваряме се в себе си,
мълчим.
• Когато сме тъжни, ние не можем да: се забавляваме, мислим за нещо друго, се
усмихваме, се погрижим за себе си.

ВАЖНО за ТЪГАТА!

При последователен клик върху играчките се активират аудиа, описващи
динамиката на протичане на емоцията и нейни специфики.

ВАЖНО за ТЪГАТА!

При последователно приплъзване на всяко от изображенията в ляво и след това
– в дясно, се задействат аудиа с примери за различна гледна точка към един и
същ обект. В ляво звучат неутрални послания, а в дясно – примери за субективно
преживяване на тъга.
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Модул 4: Тъга
Заглавие на екрана в менюто на
модула

Съдържание и насоки

Как да разведрим ТЪГАТА?

Чрез клик стрелката се насочва към всеки от кръговете и задейства аудио с
възможни стратегии за овладяване на емоцията тъга.
Въпрос за дискусия: Споделете други идеи – какво още можем да направим, за
да разведрим тъгата?

Какво да направим, когато някой е
тъжен?

Чрез придвижване на емотикона по плъзгача се задейства аудио и визия:
препоръки как да окажем подкрепа на човек, който изпитва интензивна тъга.
Въпрос за дискусия: Споделете случки от своя опит, когато сте успели да
помогнете на друг човек, изпитващ силна тъга? Какво направихте тогава?
Как се почувствахте, когато разбрахте, че тя или той успява да разведри
тъгата си?
Важно: В това занятие е препоръчително дискусията да акцентира върху
полезните функции на тъгата, върху стратегиите за оказване на подкрепа и
върху емпатийното поведение.
Подходящо е да се отправи послание, че изпитването на емоцията тъга и
свързаните с нея поведения са нещо напълно нормално и естествено за всички
хора. Подходящо е да се каже, възрастните понякога се опитват да «крият»
тъгата от децата си, за да не ги натъжават.
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Модул 4: Тъга
Заглавие на екрана в
менюто на модула

Съдържание и насоки

ТЪЖНИ задачи за домашна
работа

1. Наблюдавай какво правят малките деца, когато са тъжни. Отбележи си каква е причината и
как изглеждат отстрани. Запиши си какво ги утешава?

(Примерни задачи за
практическа работа по
темата.)
•
Кои и колко от тях да се
приложат зависи от
педагогическите цели.
•
По преценка на
педагога задачите могат
да се модифицират или
да се добавят
допълнителни

В рамките на обща дискусия в следващия час учениците могат да споделят наблюдения и да
обобщят своите изводи. Групата може да направи свой код от правила „Как да действаме,
когато някой е тъжен и има нужда от подкрепа“.
2. Направи списък с поне 3-ма души, които чувстваш близки и би искал да те прегърнат в случай,
че се случи нещо тъжно в живота ти. Припомни си списъка при нужда.

(Уверете се, че децата се насочват към подходящи фигури, от които да търсят подкрепа.)
Подходящо е да се отправи послание, че не винаги е уместно да оказва подкрепа чрез
докосване, особено ако хората не са особено близки – понякога подкрепящите думи или
просто активното слушане могат да бъдат напълно достатъчни.
Подходящо е във връзка със задачата да се направи кратка дискусия за ролята на учителя
и/или училищният психолог като фигури, които също са готови да окажат подкрепа в случай,
че тъгата е твърде интензивна или че по някакви причини не е възможно да бъде споделена с
близките и семейството.
3. Спомни си за последния път, когато беше тъжен/тъжна, но успя да се справиш с тъгата. Какво
ти помогна? Обсъди с други деца какви са техните начини да преминават през тази емоция.
В рамките на следващия час могат да бъдат обсъдени и обобщени ефективните стратегии
за преодоляване на тъгата. Фокусирайте дискусията върху начините за работа с емоцията, а
не върху конкретните източници, които са я предизвикали.
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Модул 4: Тъга
Заглавие на екрана в менюто на модула

Съдържание и насоки

Любопитни факти за ТЪГАТА

При клик върху снимките се активира аудио с любопитни факти за тъгата:
въздействие на времето и светлината върху нивата на емоцията; произход и
значение на израза „роня крокодилски сълзи“; тъгата като източник на
вдъхновение в изкуството .

Въпроси за преговор

Въпрос 1 : мъка, печал, отчаяние, скръб (маркират се чрез клик в празните
квадратчета пред думите)
Въпрос 2: радост, тъга, страх, гняв (маркират се чрез клик в празните квадратчета
пред думите)
Въпрос 3: с придвижване на глаголите върху правоъгълника се маркират: искаме
да останем сами, тялото е отпуснато, главата е наведена, плаче ни се

Обратна връзка за маркираните
отговори ще получите при клик на бутон
„Провери“ в долният десен ъгъл. Следва
клик върху „Продължи“

Финал / Автори
Съдържанието на обучителен модул
„ТЪГА“ е подготвено от:

•
•
•
•

д-р Илина Начева, социален психолог
д-р Ралица Дойчинова, експерт електронни обучителни модули
Светлана Ганчева, преподавател в ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна
Георги Георгиев, председател на СЕУР «Гетия Понтика»
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Модул 5: АЗ И ДРУГИТЕ
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Модул 5: Аз и другите
Тематично съдържание на екраните:
Заглавие на екрана в менюто на модула

Съдържание и насоки

Аз и другите

Въведение в темата за социалната интелигентност: значение на емоциите в
общуването

Емоциите в група

Описание на въздействието на емоциите в група. Метафора за „заразните емоции“.

Защо е важно да бъдем чувствителни?

При клик върху снимките се активира аудио: значение и функции на това да бъдем
сензитивни към собствените и чуждите емоции

Емоциите в група - позитивни

Аудио и визия: емоции, свързани с успешното интегриране в група и наличието на
социална подкрепа. При клик върху всяко от листата на цветето – речник на
емоции, свързани с приемане и общуване.
Въпрос за дискусия: Можете ли да допълните списъка с още приятни емоции?
Дайте примери във връзка с темата като споделите случки от своя опит.

Емоциите в група - негативни

Аудио и визия: емоции, свързани с неуспешното интегриране в група и усещането
за изолация / липса на социална подкрепа. При клик върху всяко от листата на
цветето – речник на емоции, свързани с отхвърляне и изолация.
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Модул 5: Аз и другите
Заглавие на екрана в менюто на
модула

Съдържание и насоки

Какво можем да направим?

При клик върху цифрите се активира аудио с възможни стратегии за оказване на
подкрепа към себе си и другите.

Емоции в различни ситуации

Аудио и визия: въвеждане на идеята за социални роли. При клик върху кръговете
се активира аудио с примери за подходящо и неподходящо изразяване на
емоции в зависимост от социалната ситуация.
Възможност: В зависимост от целите на занятието тук можете да
направите дискусия за възможните негативни последици от неумението да
адаптираме поведението си към ситуацията. Важно е да се изясни, че
емоциите са едни и същи, но се променя начина, по който е уместно да ги
изразим в различните ситуации.
Примерни активности:
• Разделете се на два отбора и опишете как е подходящо да изразява
различните си емоции 8-годишният Кевин, когато е: 1) на гости при баба и
дядо и 2) когато се намира в училище. Опишете: Какво прави? Какво казва?
Как изглежда? След това представете работата на екипите в голяма
група и обсъдете разликите.
• Обсъдете в голяма група и запишете основни правила на класа: „Как е
подходящо да изразяваме емоции в училище“ и / или „Как ще се държим един
към друг“. Залепете разписаните правила на стената и се връщайте към
тях, когато някой прояви неподходящо поведение, за да му помогнете да се
коригира.
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Модул 5: Аз и другите
Заглавие на екрана в менюто на
модула

Съдържание и насоки

Как да изразяваме емоциите си?

Основни насоки за изразяване на собствените емоции. При клик върху
въпросителните се активират аудиа.
Въвеждане на идеята за асертивно поведение. Примери за асертивно отстояване
на собствения интерес.

Въпрос за дискусия: Защо е важно да изразяваме ясно позицията си. Какво ще се
случи, ако някой премълчава и не казва на другите какво иска и от какво има
нужда?
Възможност: Дайте примери за ситуации, в които е добре да използваме
думи, събуждащи чувствителността на другите – «моля», «благодаря»,
«извинявай».
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Модул 5: Аз и другите
Заглавие на екрана в
менюто на модула

Съдържание и насоки

Задачи за работа в екип

1. Представете си, че всички пътувате на забавна екскурзия. Запишете на лист името на детето,
което искате най-много да седне на седалката до вас. Запишете също емоцията, която
изпитвате към него.

(Примерни задачи за
практическа работа по
темата.)
•
Кои и колко от тях да се
приложат зависи от
педагогическите цели.
•
По преценка на
педагога задачите могат
да се модифицират или
да се добавят
допълнителни

В обща дискусия децата коментират само емоциите, които са записали, а не изборите си.
Насочете фокуса към това какво изпитваме към приятелите си и към тези, които харесваме.
Откривате ли повтарящи се емоции?
Възможност: В зависимост от целите на занятието, задачата може да се използва за
получаване на социометрична карта на групата – да се идентифицират „звезди“ (получилите
най-много избори) и деца, които не са добре интегрирани (тези с много малко или никакви
избори). За целта децата могат да бъдат помолени да предадат листчетата си на
преподавателя в края на това упражнение.
Вариации: След това запишете името на детето, което ви се иска да седне най-далеч от вас,
а също и емоцията, която изпитвате към него. Не забравяйте най-отгоре да запишете и
собственото си име. Сгънете листа и го предайте на учителя – така че само той да знае
вашите емоции и избори.
Внимание: От това упражнение може да бъде получена много информация за неформалната
социална структура на групата. Не е уместно обаче тя да бъде коментирана пред класа и да
бъдат посочвани примери с конкретни деца или избори.
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Модул 5: Аз и другите
Заглавие на екрана в
менюто на модула

Съдържание и насоки

Задачи за работа в екип

2. Нека всеки нарисува на лист собствения си чин. После подредете рисунките, така че да
направите голяма карта на класната стая.

(Примерни задачи за
практическа работа по
темата.)
•
Кои и колко от тях да се
приложат зависи от
педагогическите цели.
•
По преценка на
педагога задачите могат
да се модифицират или
да се добавят
допълнителни

Изводи: Подчертайте, че това е пример за екипна работа. Успешното правене на „картата“
е станало възможно, защото всички имат принос. В този случай успехът е общ. Поздравете
се с ръкопляскания!
Възможност: След това „картата“ може да се ползва за забавна игра, с която да затворите
работата по модула: търсене на скрит предмет под чина, който се обозначава на „картата“
като насока.
3. Изпейте заедно любима песен, като се стараете да се усмихвате и да сте хванати за ръце. Каква
емоция изпитахте по време на упражнението?
Ако децата разказват за приятно усещане, помолете ги да го запомнят. Нека се връщат към
този спомен в моментите, когато в групата има конфликти и неразбирателства.

4. Всички заедно измислете име и таен поздрав на вашия клас/екип. Така ще можете да се
поздравявате при срещите си извън училище.
Възможност: Използвайте поздрава за начало на следващия час, посветен на емоциите.
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Модул 5: Аз и другите
Заглавие на екрана в менюто на модула

Съдържание и насоки

Въпроси за преговор

Въпрос 1 : да (маркира се чрез клик в празното кръгче пред думата)
Въпрос 2: спокойствие, щастие, радост (маркират се чрез клик в празните
квадратчета пред думите)
Въпрос 3: клик върху снимката на екипа от деца, опънали шарено платнище
Въпрос 4: моля, извинявай, благодаря (маркират се чрез клик в празните
квадратчета пред думите)

Обратна връзка за маркираните
отговори ще получите при клик на бутон
„Провери“ в долният десен ъгъл. Следва
клик върху „Продължи“

Финал / Автори
Съдържанието на обучителен модул
„ТЪГА“ е подготвено от:

•
•
•
•
•

д-р Илина Начева, социален психолог
д-р Ралица Дойчинова, експерт електронни обучителни модули
Светлана Ганчева, преподавател в ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна
Георги Георгиев, председател на СЕУР «Гетия Понтика»
Екатерина Цанова, психолог
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Модул 6: АЗ И ПРИРОДАТА
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Вместо увод
към модул „Аз и природата“
Защо е нужен този модул?
През 2016 г. в Главна дирекция „Национална полиция“ е създадено звено престъпления срещу животни, с цел да
бъде координирана дейността на служителите в областните дирекции на МВР. От началото на 2018 г. в отдел
„Охранителна полиция“ – ГДНП е създаден сектор „Зоополиция и кинология“.
Елемент на превенцията е знанието кое е социално приемливо, кое не е, дали дадено действие или бездействие е
нарушение на закона или престъпление. То дава отправната точка за оценка на конкретна ситуация и за вземане на
адекватно решение от страна на свидетелите и потърпевшите.
Модулът „Аз и природата“ е разработен, с цел да повиши нивото на осведоменост на децата и възрастните по
отношение на хуманното отношение към животните, съдържанието му е изцяло съобразено с добрите практики и
принципите за отглеждане и хуманно отношение към животните, заложени в Закона за защита на животните и
Закона за ветеринарномедицинската дейност, легалната дефиниция за жестокост, съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗЗЖ, както и
съставите на престъпления по чл. 325а, 325б и чл. 325в от НК.
Модулът предлага на потребителите базисна информация за работата на полицията, включително с използване на
служебни животни. Предлага и правилен модел на поведение, когато станем свидетел на престъпление, с цел
минимизиране на риска за очевидеца, на какво да обърнем внимание като очевидци, за да сме от полза за
полицията при разкриването на престъпления и каналите, по които може да бъде подаден сигнал за престъпление.
Повече за правната рамка, свързана със съдържанието на модула, можете да откриете в Приложение 3.
(Автор: инсп. Камен Николов, сектор "Зоополиция и кинология" към отдел "Охранителна полиция" – ГДНП)
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Модул 6: Аз и природата
Тематично съдържание на екраните:
Заглавие на екрана в менюто на модула

Съдържание и насоки

Спарта

Въведение в темата за отношение към живата природа

Животните изпитват ли емоции?

Задаване на идеята, че емоциите не са характерни само за човешкия вид.
Отговор „да“ с маркиране на празното квадратче пред думата.

Как да познаем емоциите на животните?

При клик върху картинките се активира аудио: прояви на различни емоции при
животните.

Какво изпитва животното?

Аудио и визия: емоции при животните. При клик върху всяка от снимките се
активира за различна емоция при животни.
Въпрос за дискусия: Можете ли да допълните списъка с още примери? Какво друго
сте наблюдавали?
Тук е уместно да се зададе идеята, че при някои животни емоциите са лесно
видими, а при други е по-трудно да се разпознаят. Възможност: дайте примери
за животни, при които лесно виждаме емоциите. Опишете по какво разбираме
какво чувстват?

Добър екип

Аудио и визия: представяне на полицай и полицейското куче Спарта.
Ако възникнат въпроси за Спарта, информирайте децата, че тя е съвсем
истинско куче и наистина помага в работата на полицаите. Нека бъдат
търпеливи – по-нататък в модула ще научат какво точно работи тя.
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Модул 6: Аз и природата
Заглавие на екрана в менюто на
модула

Съдържание и насоки

Познай

Упражнение за разпознаване на емоции при животни. С придвижване емоциите
се поставят върху съответните снимки. При клик върху бутона „Провери“ долу в
дясно се получава обратна връзка за отговорите.

Как да се отнасяме към животните?

Насоки за избор на домашен любимец и формиране на подходящи нагласи към
обитателите на дивата природа. При клик върху всяка от цифрите се изписват
правила и насоки.
Въпрос за дискусия: Къде сте срещали диви животни – дайте примери? Каква
емоция изпита животното според вас от срещата си с човешки същества?

Как да се отнасяме към животните?

При клик върху снимките се задействат аудиа с базисни правила за хуманно
отношение към животните.
Възможност: Тук можете да въведете идеята, че съществуват закони, които
имат за цел да защитят животните от жестоко или безотговорно
отношение.
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Модул 6: Аз и природата
Заглавие на екрана в менюто на
модула

Съдържание и насоки

Как да изразяваме емоциите си?

Основни насоки за изразяване на собствените емоции. При клик върху
въпросителните се активират аудиа.
Въвеждане на идеята за асертивно поведение. Примери за асертивно отстояване
на собствения интерес.

Въпрос за дискусия: Защо е важно да изразяваме ясно позицията си. Какво ще се
случи, ако някой премълчава и не казва на другите какво иска и от какво има
нужда?
Възможност: Дайте примери за ситуации, в които е добре да използваме
думи, събуждащи чувствителността на другите – «моля», «благодаря»,
«извинявай».
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Модул 6: Аз и природата
Заглавие на екрана в
менюто на модула
Въпроси за преговор и
илюстриране на правилата в
примери:

Съдържание и насоки

Верните отговори се маркират с клик върху празните кръгове. Обратна връзка и преминаване към
следващ екран се активират с бутон „Провери“ долу в дясно на екрана.

Въпрос 1

1. Няма достатъчно пространство и условия за движение .

Въпрос 2

2. Водата е поставена в неподходящи съдове

Въпрос 3

3. Животното се нуждае от преглед при ветеринарен лекар

Въпрос 4

4. Животното няма достъп до храна и вода

Въпрос 5

5. Стопанинът не е взел мерки, за да предотврати бягство на животното

Въпрос 6

6. Не е почистено

Кучето Спарта разказва

При клик върху символите в кръговете се активира аудио с описание на дейностите, изпълнявани
от полицаите и поличейските кучета

Какво е престъпление
против животните?

Представяне на законовата рамка за закрила на животните. При клик върху човешките фигури се
активират аудиа с примери за престъпления срещу животни.

Внимание: Бъдете подготвени за възможни въпроси към този екран. Някои от примерите
могат да звучат неразбираемо, а други – да описват съвсем познати ситуации.
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Модул 6: Аз и природата
Заглавие на екрана в
менюто на модула

Съдържание и насоки

Какво означава „жестокост
към животни“?

Представяне на законова рамка по темата.
С придвижване на стрелката към всеки от цветните кръгове се задейства аудио с пример за
жестоко отношение към животните.
Внимание: Бъдете подготвени за възможни въпроси към този екран. Някои от примерите
могат да звучат неразбираемо, а други – да описват съвсем познати ситуации.
Целта на този фрагмент от обучението е да повиши сензитивността и да обърне внимание
върху нежелани поведения спрямо животни. Обърнете внимание, че е възможно понякога да
проявяваме жестокост към животните без да разбираме или да си даваме сметка, че
поведението ни всъщност причинява болка и страдание.

Да помогнем на Богдан и
Спарта

Насоки за подходящи действия в случай на престъпление против животни.
При клик върху цифрите се активира аудио и визия с примери за подходяща последователност от
действия в случай на престъпление.

Какво е важно да знаят

Насоки за описание на престъпление – примери за факти, които биха спомогнали за
установяване на извършителя.
При клик върху цветните кръгове се задейства аудио с примери.

Описание

Насоки за описание на извършител – визия.
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Модул 6: Аз и природата
Заглавие на екрана в
менюто на модула

Съдържание и насоки

ЖИВОТински задачи за
работа

1. Работете в екипи по 4 или 5 деца. Обсъдете кой от вас има домашен любимец. Разкажете за
него. Споделете какви емоции изпитвате към животните у дома.

(Примерни задачи за
практическа работа по
темата.)
•
Кои и колко от тях да се
приложат зависи от
педагогическите цели.
•
По преценка на
педагога задачите могат
да се модифицират или
да се добавят
допълнителни

В рамките на следващия час желаещите ученици могат да изнесат кратка презентация пред
класа за своя домашен любимец. Акцентирайте върху емоциите в техните отношения.
2. Наблюдавайте за кратко домашно куче. Изследвайте на какво се радва. Попитайте стопаните
как се държи, когато се страхува, ядоса или е тъжно?
Възможност: Децата могат да пресъздадат в рисунки или колажи със снимки „Картинен
речник на емоциите при животните“
3. Организирайте посещение в зоопарка или изгледайте научнопопулярен филм за животни –
обърнете внимание как животните проявяват грижа и нежност помежду си.
Възможност: Децата могат да водят записки или да направят снимки, които да
презентират пред класа следващия час.
4. Направете картина или колаж на тема „Аз съм приятел на животните“
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Модул 6: Аз и природата
Заглавие на екрана в менюто на модула

Съдържание и насоки

Въпроси за преговор

Въпрос 1 : да (маркира се чрез клик в празното кръгче пред думата)
Въпрос 2: Да се грижим за него и да почистваме мястото, където живее;
Да му осигуряваме подходяща храна и вода на достъпно място
(маркират се чрез клик в празните квадратчета пред думите)
Въпрос 3: Думите за емоции се придвижват върху снимките, рамкирани в същия
цвят
Въпрос 4: чрез клик се маркира снимката, използвана на екран „Описание“

Обратна връзка за маркираните
отговори ще получите при клик на бутон
„Провери“ в долният десен ъгъл. Следва
клик върху „Продължи“

Финал / Автори
Съдържанието на обучителен модул „Аз
и природата“ е подготвено от:

• Инспектор Камен Николов - полицейски инспектор (престъпления срещу
животни) в сектор „Зоополиция и кинология“ към отдел „Охранителна полиция“
при Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР
• Младши инспектор Богдан Николаев Димитров – старши полицай (водач на
служебно куче) в сектор „Зоополиция и кинология“ към отдел „Охранителна
полиция“ при Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР
• Спарта – полицейско куче
•
д-р Илина Начева, социален психолог
•
д-р Ралица Дойчинова, експерт електронни обучителни модули
•
Светлана Ганчева, преподавател в ОУ „Йордан Йовков“, гр. Каварна
•
Георги Георгиев, председател на СЕУР «Гетия Понтика»
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Приложение 1: Технически насоки
Уважаеми преподаватели,
За да осигурите успешно стартиране на електронните обучителни модули за развитие на емоционалната
интелигентност на деца 6-9 години „Учим с Е – моционална интелигентност“, молим, вземете предвид следното:
•
Уверете се, че разполагате с Интернет връзка.
•
В случай, че ще работите с модулите в класната стая, проверете дали сте включили колонките в
захранването и в компютъра, както и дали сте увеличили достатъчно звука.
•
Ако не чувате звука на модулите, е възможно да е много намален или спрян. Погледнете в долния
десен ъгъл на екрана и потърсете икона, която изглежда така
или така
. Кликнете на нея и ще се
отвори функцията за управление на нивото на звука.
•
Използвайте някоя от следните програми за достъп до Интернет (браузъри):

Internet Explorer 11

Microsoft Edge (last version)

Google Chrome (last version)

Mozilla Firefox (last version)
•
В случай че, въпреки че сте предприели горните действия, не виждате съдържанието на модулите,
моля, активирайте Java Script на Вашия браузър по описания начин в зависимост от браузъра, който ползвате:
За Internet Explorer
За Microsoft Edge
За Google Chrome
За Mozilla Firefox
(Автор: д-р Ралица Дойчинова)
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Приложение 2: Речник на емоциите
Базисна емоция

Синоними

Радост

Удоволствие, веселие, ликуване, наслада, възторг,
възхищение, забавление, бодрост, щастие.

Страх

Уплаха, боязън, заплаха, опасение, ужас, паника, смут,
суматоха, безпокойство, тревога.

Гняв

Яд, сърдене, бяс, ревност, ярост, възмущение, завист,
свирепост, буйство, негодувание.

Тъга

Горест, печал, натъженост, съжаление, болка, скръб,
мъка, нещастие, меланхолия, отчаяние.
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Приложение 3:
Правна рамка към модул „Аз и природата“
От началото на ХХI в. темата за хуманното отношение към животните става все по-значима и в България. Обществото
изпитва
нетърпимост
към
необоснованата
жестокост
към
животни.
След
публикации
на клипове и снимки в социалните мрежи, съдържащи жестоко отношение към животни, не бяха рядкост опити за
организиране на саморазправа с извършителите. Не липсваха спонтанни или организирани протести за защита на
животните.
От 31.01.2008 г. е в сила Закон за защита на животните, по силата на който МВР има силно ограничена роля. От 2011 г. с
промени в Наказателния кодекс са криминализирани три типа деяния:
Чл. 325а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.05.2011 г.) (1) Който организира или
участва в провеждането на боеве с животни, отглежда, тренира или предоставя животни за боеве, се наказва с
лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до десет хиляди лева.
(2) Наказанието е лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева,
когато:
1. деянието е извършено повторно;
2. деянието е извършено от ветеринарен лекар или техник, от лице, осъществяващо дейност или професия,
свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях;
3. на боевете присъства малолетно или непълнолетно лице;
4. боевете се заснемат с цел разпространение.
(3) Наказанието по ал. 2 се налага и на онзи, който организира или участва в залагания при боеве с животни.
(4) Деецът не се наказва, ако доброволно съобщи на надлежен орган на властта за извършено престъпление по
ал. 1 и 3.)
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Приложение 3:
Правна рамка към модул „Аз и природата“
Чл. 325б. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който, като прояви жестокост към
гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с
лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по
ал. 1 е извършено:
1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане
на грижи за тях;
2. по начин или със средства, опасни за живота на хора или животни, по особено мъчителен начин за
животното или с особена жестокост;
3. на публично място или в присъствието на малолетно или непълнолетно лице;
4. повторно.
Чл. 325в. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 27.07.2011 г.) (1) Който не положи достатъчно грижи за
гръбначно животно, което се намира под негов надзор, в резултат на което то причини средна или
тежка телесна повреда на човек, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация и с
глоба до пет хиляди лева.
(2) В случаите по ал. 1, ако е последвала смърт, наказанието е лишаване от свобода до пет години и
глоба до десет хиляди лева.
Водеща роля при превенцията, предотвратяването, пресичането и разследването на тези престъпления има
полицията.
(Автор: инсп. Камен Николов, сектор "Зоополиция и кинология" към отдел "Охранителна полиция" – ГДНП)
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