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Работилница за развиване на социално – емоционални умения 
 

Целта на занятията е да подкрепи учениците да опознаят и развият по-добре 

чувствата, взаимоотношенията и целите си. Да изградят модел на общуване, 

основан на честност, търпение, смелост, съпричастност и единство.  

В работилницата ще се съсредоточеним върху ежедневното, осъзнато прилагане 

на добродетелите. Те са тези, които ни позволяват да постъпваме честно, да 

споделяме щедро, да общуваме с любов, да проявяваме смелост, да отдаваме 

грижа и да развиваме най-благородните си страни. Но преди това ще се запознаем 

с нашите базови емоции – радост, страх, гняв, тъга, любов, отвращение, 

изненада. Основна задача ще ни е да се научим да ги разпознаваме в нас и другите 

хора. Ще се научим да ги управляваме правилно. Ще развием нашата емпатия и ще 

оценяваме своите силни страни и възможности за развитие, за да бъдем уверени и 

да следваме пътят на мечтите си.  

 

Работилницата включва занията в рамките на 2 учебни часа един път седмично, 

разделени в 2 модула.  

 

1. Модул – „В царството на емоциите“ 

Включва следните теми: 

1. Какво са това емоции – как да ги познаваме и разбираме  

2. Справяне със страха 

3. Справяне с гнева 

4. Справяне с тъгата 

5. Как да задържим по дълго радостта 

6. Изненадата  

7. Справяне с отвращението 
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8. Любов  

9. Справяне с конфликтите 

10. Емпатия – умението да осъзнаваме емоциите си 

11. Емоционална осъзнатост 

 

2. Модул -  „Пътят на мечтите“ 

1. Умения за общуване 

2. Личностно развитие 

3. Социални умения 

4. Комуникационни умения 

5. Креативност и иновации 

6. Работа в екип 

7. Как да управлявам времето си 

8. Оценка на силните и слабите ни страни 

9. Увереност 

10. Целеустременност 

11. Моите положителни утвърждения 

 

След всеки модул, предлагаме и работилница за родители, в която ще научим нови 

умения за подкрепа на социално – емоционалното развитие на нашите деца. В 

рамките на 60 мин./ по желание/ 

 

 

Ще се радваме да се развиваме с вашите деца! 

 

 


