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ЧАСТ 1: НАГЛАСИ 

УЧЕБНИ ЦЕЛИ НА ЧАСТ 1 

Отговорност: 

• Да се разбира значението на отговорността. 

• Да се развият умения за отговорност.  

• Да се идентифицират видовете отговорност и източниците за нея. 

• Да се разберат вътрешните механизми на отговорността. 

• Да се индентифицират и управляват конфликтите между отговорностите. 

Да се научим да учим: 

• Да се разберат, че хората имат различни стилове на учене.  

• Да се индентифицират и да се възползват от потенциала на стила на учене на 

отделния човек. 

• Да се идентифицират и преодоляват препятствия в процеса на учене. 

• Да се изградят увереност в собствените си способности да учат. 

Баланбсът „Работа – живот”: 

• Да се идентифицират границите и разнообразието от роли в личния живот и 

този, свързан с работата. 

• Да се  създадат лична диаграма на ролите в живота.  

• Да се разберат концепцията за конфликта на ролите. 

• Да се индентифицират и научат как да се справят с конфликта на ролите. 

Себеуважение, самомотивация, позитивна нагласа, истории за успех: 

• Да се идентифицират ясна връзка между самочувствието, самомотивацията и 

положителното отношение с цел постигане на себеусъвършенстване. 

• Да се определят специфичните елементи, които изграждат високо 

самочувствие, самомотивация и положително отношение.  

• Да се разберат значението, което идентичността, традициите и културата 

играят в изграждането на добро самочувствие.  

• Да се разберат концепцията за развитие на самочувствие като процес чрез 

преживяване.  

• Да се илюстрират качествата на добро самочувствие сравнени с ниско 

самочувствие. 
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• Да научат как да се развие здравословно ментално състояние чрез добри 

практики, които включват самочувствие, самомотивация и положително 

отношение.  

• Да научат как да се справят с ниското самочувствие чрез разбирането  на 

вътрешната и външната мотивация.  

• Да разберат, че позитивното отношение се развива чрез позитивни ценности 

и убеждения. 

• Да вдъхнови обучители с истински истории на успели жени от ромски 

произход, които са постигнали самоактуализация чрез поддържане на 

ромската си идентичност.    

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ЧАСТ 1 

Думата „отговорност” има няколко различни значения: 

Състоянието или фактът, че имаме задължението да се занимаваме с нещо или че имаме 

контрол над някого: „възрастните поемат отговорност за грижите за децата”  

Състоянието или фактът да сме отговорни за нещо: „Последният човек, който е ползвал 

това място има отговорността да го остави чисто”.  

Морално задължение да се държим правилно с или във връзка с нещо: „ Лицата носят 

отговорност за контрола на своето поведение” 

Способността да действаме независимо и да вземаме решения без одобрение: 

„очакваме лицата да поемат повече отговорност”  

Действие, което се изисква от някого да извършва като част от професия, роля или 

правно задължение: „Той ще поеме отговорностите на Началник на Социалните услуги”  

Човек, което е възприеман като отговорен, е някой, на когото можете да се доверите да 

възложите задачи. Това е качество, което се цени от работодателите. Отговорността, 

обаче, не е просто черта на характера. Тя е също и ментален процес, който протича у 

всеки човек. Това качество може да се  наблюдава, научи, преподава, изучава, развива, 

моделира и упражнява. Отговорността е също решение и избор.  

В общи линии можем да говорим за отговорност към себе си, към другите хора и към 

обществото. Това са взаимосвързани области на отговорността и е важно те да бъдат 

балансирани. Понякога се сблъскваме с отговорности, които се конкурират една с друга и 

трябва да направим избор за да се справим с тях.  
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Балансът работа – живот,  в най-широкия си смисъл се определя като задоволително 

ниво на участие или „пасване” между различните роли в човешкия живот (Хъдзън, 2005) 

Животът на всеки човек има различни роли в три зони, които се припокриват и взаимно 

си влияят:   

• Личната област (семейство, приятели, занимания в свободното време) 

• Професионалната област 

• Образователната област 

успехът или провалът в една област от живота може да окаже влияние върху 

функционирането на другите области. Поддържането на баланс между професионалната 

/ образователната област и личната област е решаващ за оптималното функциониране на 

човешкото същество. Възприемането на баланса работа – живот от хората е много 

субективно. „Правилният” баланс може да бъде различен при различните хора. Балансът 

работа – живот се постига по различни начини при различните хора и за всеки човек има 

различна цел. 

„Умения за учене” е посочена от Съвета по образование на ЕС и от Европейския 

парламент за една от осемте ключови компетенции за учене през целия живот. 

(Препоръка на Съвета за образование и Европейския парламент  приета през декември 

2006г.) „Умения за учене” са способността да се преследват цели и да се поддържа 

постоянство в обучението.  Тази компетенция включва познаване на процеса на 

обучение и на индивидуалните потребности, определяне на съществуващи възможности 

и способността да се преодоляват препятствия, за да се учи успешно.. „Умения за учене” 

означава способност за получаване, обработка и  усвояване на нови знания и умения, 

както и търсенето и използването на насоки.  

„Умения за учене” позволяват на обучаемите да се основават на придобитите знания и 

житейски опит за да използват и прилагат знанията и уменията в различни контексти: в 

дома, на работа, в образованието и обучението. Мотивацията и самочувствието са 

особено важни в този контекст (Съвет по образованието, 2006, приложение, параграф 5.) 

„Умения за учене” означава способност да се разбира и контролира собствения процес 

на мислене и учене.  Тази компетенция дава информация на хората как и защо те 

получават, обработват и запомнят различни видове знания. по този начин те са в позиция 

да избират метода на учене и средата, които са най удобни за тях и да продължат да ги 
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адаптират както е необходимо. („Евридика”, 2002. стр. 16). Често, ученето се свързва с 

училище и други структури на формалното образователна система. За целевата група на 

проект KEYROMA обаче, непринуденото учене е толкова важно, колкото и формалното и 

неформалното образование. Ето защо, за да се изгради увереност у жените от ромски 

произход в групата, така че те да развият умения за учене, отправната точка е да им 

покажем какво в действителност са научили както в училище, така и от житейски опит.  

 

Високо самочувствие, самомотивация и позитивна нагласа.  

 В живота на всеки един човек има лична история на трудности и предизвикателства. 

Накрая, има три съществени характеристики, които са неразрушими и необходими за 

максималната реализация на най-добрия потенциал на някого:  

• Високо самочувствие 

• Самомотивация 

• Позитивна нагласа 

Успехът или провалът на лично или професионално ниво се нуждаят от солидни основи 

за да изиграят своята роля без проблеми. В тази част ние ще можем да ви покажем, че за 

да се успее в живота като цяло е необходим процес, който включва не само упорита 

работа и себеотдаване, а най важното – изисква голяма доза самочувствие, конкретно 

желание, което се отключва от собствената мотивация на индивида и позитивна нагласа, 

което систематично не позволява на индивида да се откаже дори и когато станат 

противоположни на плановете.  

Както казва Карл Роджърс: „Всяко човешко същество, без изключение, заради простия 

факт, че е такова, заслужава безусловното уважение на всички останали; то заслужава да 

уважава себе си у да бъде уважавано.”   

 

ГЛАВА 1: ОТГОВОРНОСТ 

1.1. Видове отговорност 

Отговорност към самия себе си 

Това означава поемане на отговорност за собствените си чувства, действия и мисли.  
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Примери:  

• Да се грижиш за себе си, като изразяваш своите потребности, мисли, да 

задоволяваш собствените си потребности.  

• да поемеш отговорност за собствените си действия:  

 Да се прави разлика между това да имаш негативни мисли и да използваш 

тези негативни мисли в практиката (действие). 

 Да поемеш отговорност за счупването на предмет: поправка на предмета 

(действие), извинение. 

 Поемане на отговорност по време на шофиране: поддръжка на 

автомобила, застраховане на автомобила, притежание на свидетелство за 

управление на автомобил, безопасно шофиране.  

Упражнение 1: По двойки, обучаемите ще дадат примери за поемане на отговорност за  

собствените им действия основание на техните собствени лични преживявания.  

Отговорност към другите 

Примери: 

• Поемане на отговорност към семейството: родителите осигуряват безопасността 

на децата си, родителите се грижат за децата си, родителите осигуряват защита 

на децата си; членовете на едно семейство се грижат един за друг. 

• Поемане на отговорност, когато действията ни касаят другите: отговорност за 

пътно-транспортно произшествие, отговорност за изгубването / счупването на 

предмети принадлежащи на друг. 

• Поемане на отговорност, когато нашите чувства / потребности показани на 

другите по неподходящ начин. 

Упражнение 2: По двойки, обучаемите ще дават примери за поемане на отговорност към 

другите  от техния личен опит.  

 

Отговорност към обществото 
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Примери: уважение към обществените правила на обществото на дадено място. 

Например: Грижа за околната среда, грижа за обществените предмети на изкуството и 

др. 

Упражнение 3: По двойки, обучаемите ще дават примери за поемане на отговорност към 

обществото от техния личен опит. Ще следват дискусии в група основани на дадените 

примери.    

Припокриване на отговорностите 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 4:  Обучаемите ще идентифицират зоните, където те поемат отговорности за 

себе си, другите и обществото и ще създадат лична диаграма  с разпределение на всяка 

отговорност . Ако имат много отговорности в една и съща зона, те ще начертаят голям 

кръг. Ако имат по-малко отговорности в друга зона, ще начертаят малък кръг.   

1.2. Източници на отговорност  

Може да има различни източници на отговорност, включително: 

• Норми, принципи, правила, традиции, които сме научили в семейството си, 

общността и обществото. 

• Потребности и чувства на индивидуално ниво. 

Пример: Точността на работното място означава: 

o Да сме отговорни за самите нас и за другите. 

o Да имаме пред вид     Нашите собствени убеждения, принципи.  

Обществените норми (дали е неуважително да  

   закъсняваме).  

Груповите / фирмените правила. 

 
Отговорност 
към 
обществото 

Отговорност 
към другите 

Отговорност 
към себе си 
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o Да имаме предвид       Собствените си потребности и чувства.   

       Потребностите и чувствата на другите.  

Упражнение 5: По двойки, обучаемите ще дават примери за поемане на отговорност за 

нещо и ще идентифицират видовете отговорност и източниците на отговорност. 

Вътрешен механизъм на отоговрността 

Пример: Решението да се грижим за нечии деца отчита следните фактори:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ДА ПОЕМЕМ ОТГОВОРНОСТТА ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА ДЕЦА 

Когато съзнаваме нашите собствени потребности и чувства или потребностите и 

чувствата на другите, и/или когато се подчиняваме на нашите собствени принципи или на 

правилата на нашата група или обществото, ние решаваме да поемем отговорност за 

нещо 

 

.  

Вътрешен механизъм за избягване на отговорност 

Пример: Шофьор е направил леко ПТП ( тя леко удря превозно средство паркирана 

незаконно на пътя) и продължава без да спре за да провери щетите и без да съобщи на 

полицията за инцидента. Диаграмата определя факторите, които водачът не е взел пред 

Нуждата да 
бъдем  оценени 

Нуждата на детето да 
бъде възпи-тавано 

Чувствата на детето: 
тъга, когато е оставено 
само, 
неудовлетвореност, 
когато е  гладно 

Чувството на 
съпричастност 

Законодателството за 
защита на децата. 
 

 Принципът, че “децата са 
ценни за обществото.Те са 
бъдещето”. 

Принципът,че 
„децата са 
съкровище” 

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ 
НА ОТГОВОРНОСТ ДА СЕ 
ГРИЖИШ ЗА ДЕЦА 

А
З 

Д
Р
У
Г
И
Т
Е 

 

ОБЩЕСТВО 
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вид, когато е взел решение да продължи да шофира без да провери щетите. В 

психологията под „дисконтиране” се разбира „необмислено игнориране на 

информацията отнасяща се до разрешаването на проблем”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 6: в групи по четирима, обучаемите дават примери за случаи, когато някой е 

избягал от отговорност и заедно идентифицират елементите на вътрешния механизъм на 

отговорността.Ще бъде избран един пример и ще бъде анализиран от цялата група с 

помощта на обучителя. Ще следва дискусия за последствията от избягване на 

отговорността. Участниците ще бъдат помолени да свържат заключенията от дискусията 

със собствения си опит.     

Процесът на отговорността 

Процесът на поемане на отговорност се състои от менталните състояния, през които 

хората минават когато избягват поемането на отговорност. (Ейвъри 1991). Познаването 

на тези състояния ще ни помогне да определим състоянието, я което сме ние. На тази 

основа ние можем да се придвижим към единственото продуктивно състояние: 

отговорността.  

Упражнение 7: Обучителят ще прочете на обучаемите следния пример: 

Дисконтиране на 
нуждата да сме 
уважавани 

Дисконтиране на 
нуждата за 
поправка на 

 

Дисконтиране на 
чувствата на 
другия човек, 
когато види 
колата си одрана. 

Дисконтиране на 
чувството за 
съпричастност 

Дисконтиране на 
полицейските 
правила 
 

Дисконтиране на нуждата на обществото хората 
да уважават взаимно правата си (правото на 
защита на собствеността) 

Дисконтиране на 
принципа 
„човешко е да 
помагам на хората” 

ПРОЦЕС НА ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБЯГВАНЕ 
НА ОТГОВОРНОСТ ДА СЕ 
СЪОБЩИ ЗА ИНЦИДЕНТА 

 

 

А
З 

 

 

Д
Р
У
Г
И
Т
Е 

ОБЩЕСТВО 
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Мери е сервитьорка и работи в ресторант. Една вечер тя е уморена и обърква поръчките 

на трима клиента. на следващата сутрин шефът разбира за инцидента и иска да уволни 

Хелън, друга сервитьорка, която е правила подобни грешки в миналото. Мери не харесва 

Хелън защото не е отговорна и защото често и се е налагало да покрива грешките и. 

Сутринта, Мери влиза в офиса и казва истината – че предния ден тя е била тази, която е 

объркала поръчките предния ден. Обучителят ще идентифицира заедно с обучаемите 

менталните състояния, през които преминава Мери между сутринта и следобеда.   

Отговорност „Е, сгреших. Отговорността е моя. Искам да говоря с шефа за това”. 

Задължение “Трябва да говоря с шефа. Той ще ме уволни, ако разбере”. 

Срам “Вината е моя” 

Оправдание “Бях уморена; имаше много хора снощи”. 

Хвърляне на 

вината върху 

друг 

“Клиентите променяха решенията си няколко пъти преди да изберат 

какво да ядат. Хелън забрави поръчките няколко пъти, а аз само 

веднъж”. 

Отричане “Ами нищо не се е случило. Клиентите в края на краищата получиха 

каквото искаха”. 

Когато сме в ментално състояние „Отговорност” разбираме, че ние имаме избор. 

Разбираме, че макар и да се е случило нещо лошо, можем да поемем отговорността за 

бъдещия резултат. Това е състоянието, което искаме да постигнем. 

Процесът на поемане на отговорност 

Отговорност Поемаш владението на своята способност и сила да направиш, да 

избереш и т.н. 

Задължение Да правиш това, което трябва, вместо това, което искаш. 

Срам Обвиняваш себе си (Често като чувство на  вина). 

Оправдание Използваш извинения , че нещата са такива каквито са. 

Хвърляне на 

вината върху 

Обвиняваш другите за причиняването на нещо.  
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друг 

Отричане Игнорираш на съществуването на нещо. 

 

Упражнение 8: По двойки, обучаемите ще споделят по един пример за случай, когато са 

избягнали отговорност. Ще идентифицират менталното състояние, в което са били и как 

могат да преминат към състоянието на отговорност.  

 

1.3. Конфликтът между отговорностите 

Конфликтът между отговорностите се появява, когато две и повече отговорности 

едновременно се нуждаят от нашето внимание.  

Упражнение 9: В групи по четирима, обучаемите ще откриват пример на две 

конкуриращи се отговорности  и ще прилагат инструмента от приложение 1 за да 

изберат, коя от отговорностите трябва да получи приоритет. Заключенията ще бъдат 

анализирани в обща дискусия.     

 

1.4. Как да определим кой е отговорен? 

История: Инцидента на ж.п. гарата. 

Ана чакаше да пристигне влака и. Гледаше как друг влак тръгва. Двама мъже тичаха 

след него. Единият от тях се качи на движещия се влак. Другият имаше пакет в 

ръцете си. Той скочи на влака, но не можа да се изкачи. Двама работника, които 

поправяха нещо на гарата го бутнаха по гърба за да може да се качи. Пакетът 

(съдържащ фойерверки) падна на земята и се взриви. Експлозията причини 

падането на стълба, която контузи Ана.   

Упражнение 10: основава се на инструмент от Приложение 2. Обучителят ще помоли 

обучаемите да дадат подобен пример и заедно ще обсъдят споделената отговорност за 

дадено събитие. Ще бъдат приети всички разумни отговори и аргументи.   

 

ГЛАВА 2: УМЕНИЯ ЗА УЧЕНЕ 



 

13 

2.1. Стиловете на учене на Колб 

Упражнение 11: Как учим нов танц? 

Обучителят дава примери за учене като комбинира четирите елемента на цикъла по-

долу. единият пример е за различните стратегии използвани при усвояването на нов 

танц. Започваш като гледаш другите, после мислиш за стъпките, след това ги упражняваш 

и после изпитваш удоволствие от танцуването. Участниците се поканват да дадат 

подобни примери от собствения си опит.   

 

Хората имат различни начини на учене. един 

начин да се анализират стиловете на учене е 

като се използва диаграмата по-долу (Колб). 

Някои хора предпочитат да гледат отколкото да 

правят, като показват тенденция да събират 

информация и използват въображението си за 

да разрешават проблеми. Те са най добри във 

наблюдаването на конкретни ситуации от 

няколко различни гледни точки.  

Предпочитанията за учене на други хора е за стегнат, логичен подход. Идеите и 

концепциите са по-важни за тях отколкото хората. Хората с този стил на учене са по-

привлечени от логично звучащи теории отколкото от подходи базирани на практическата 

стойност.   

Така хората могат да разрешават проблеми и ще използват наученото да открият 

решение на практически въпроси. Те предпочитат техническите задачи и са по-малко 

загрижени за хората и междуличностните аспекти. Те са най-добри в намирането на 

практическо приложение на идеи и теории.  

Други се уповават на интуицията вместо на логиката. Тези хора използват анализите на 

други хора и предпочитат използват практичен експериметален подход. Тях ги привличат 

новите предизвикателства и преживявания и осъществяването на планове. Често 

действат по интуиция вместо след логичен анализ и са склонни да разчитат на другите за 

информация вместо да правят свой собствен анализ.   
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2.2. Сензорни стилове на учене 

Друг начин да се категоризират стиловете на учене е чрез определяне на това, кое 

възприятие се използва преобладаващо в учебния процес: 

Визуалният тип обучаем 

Визуалните обучаеми мислят в картини и най-добре учат чрез визуални образи, картини, 

цветове и карти. Могат лесно да визуализират предмети, планове и резултати в ума си; 

имат също и добро усещане за пространство; лесно могат да се ориентират по карта  и 

рядко се губят. Разчитат невербалните знаци на инструктора или фасилитатора, като език 

на тялото,  да им помогнат в разбирането. Водят си също описателни бележки върху 

представяния материал.  Слуховия тип учащ: 

Тези хора откриват информацията чрез слушане. обичат да работят със звуци и музика и 

имат добр5о чувство за височина и ритъм. Имат добра слухова памет и забелязват 

музикалния фон във филмите , телевизионните шоу програми и другите медии. Тези хора 

получават знания чрез слушане  и може да не рабират напълно написаната информация.   

Кинестатичен (физическо - телесен) тип обучаем: 

Хората, които са кинестатични най-добре учат чрез активен манипулативен подход. Тези 

обучаеми отдават предпочитание на взаимодействието с физическия свят, като 

използват повече тялото си и усещането на допир за да научават за света около тях. 

Харесват спорта и градинарството и имат чувство за текстурата на предметите. Когато 

извършват физически дейности мислят за разрешаването на проблеми. Използват също и 

жестове с ръце и друг вид език на тялото за комуникация.Когато изучават ново умение 

или тема предпочитат да „скочат” и да поиграят с физическите части възможно по-скоро. 

Предпочитат да разглобят двигател и отново да го сглобят   вместо да четат или да 

разглеждат диаграми за начина му на работа.  

2.3. Определяне на личния стил на учене 

Упражнение 11: Упражнение на снежната топка: 

Обучителят показва на обучаемите как да направят «снежна топка». Стоейки пред 

обучаемите, обучителят извършва упражнението докато говори: 

"Ще се превърна в снежна топка. Главата ми се отпуска надолу, надолу, надолу. Пръстите 

на ръцете ми докосват пода. Едното ми коляно се плъзва зад мен. Поставям едната си 
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ръка тук (на гръдната кост). поставям другата върху нея, ето така. Поставям върха на 

главата си на пода, ето така. Сега вече съм топка!”  

След демонстрацията , по двойки обучаемите правят своите „снежни топки”.  

След това , на групи от четирима ще използват личните си преживявания от ученето за да 

разберат процеса от ученето. Те ще съотнесат опита от ученето към стиловете на учене, 

за да определят своя личен стил на учене.  Then, in groups of four, they will use their 

personal learning experiences to understand the process of learning.  

2.4. Бариери към ученето  

Упражнение 12: В групи по четирима, обучаемите ще описват ситуации, когато не са 

модели да учат и ще идентифицират какво е блокирало или ограничило . След това, ще 

обсъдят начини за преодоляване на някои от бариерите за учене. По един представител 

от всяка група ще даде отчет на голямата група. 

Някои от тези бариери за учене включват: липса на време, липса на самочувствие, липса 

на достъп до образователни услуги, проблеми с графика, липса на мотивация, липса на 

социална подкрепа, липса напризнание и участие от страна на родителите, здравословни 

проблеми. 

2.5. успешният обучаем 

Упражнение 13: В групи по четирима, обучаемите ще наредят пъзел с 50 части като имат 

снимка на готовия пъзел пред себе си. След това ще проведат групова  дискусия за да 

идентифицират уменията, способностите и качествата на „добрите обучаеми”. 
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Характеристики на успешния обучаем (адаптирано по Уилямс, 1993) 

Характеристики Успешен обучаем 

Ангажираност Има ангажираност за учебни дейности, ученето има приоритет пред 

други дейности. 

Подготовка Завършва дейността на време, като отделя голямо внимание на 

детайлите; прави връзки с вече наученото. 

Любознателност Има мотивираща цел, любознателен е, задава обмислени въпроси и 

е активен/а в ученето; полага допълнително усилие за да научи 

повече и да свърже наученото с други аспекти на образованието и 

живота. 

Отношение Има начин на мислене на победител и показва отговорност, 

мотивация и решеност да успее; харесва и цени ученето; слуша за 

информация за обратна връзка и действа по нея.  

Начин на учене Учи концепции вместо да запомня наизуст детайли, по този начин 

може по-добре да свърже научено в миналото с настоящия 

материал.  

Усилие (отделяне 

на време) 

Обича да учи, често желае да посвети допълнително време и усилия, 

когато е необходимо; внимание към детайлите; задава въпроси за 

по-задълбочено разбиране. 

 



 

17 

ГЛАВА 3: БАЛАНСЪТ РАБОТА - ЖИВОТ 

3.1. Видове социални роли  

Социалната роля представлява нормите определящи поведението на хората във връзка с 

техния статус и положение в обществото. Социалната група може да бъде представена 

като сбор от специфични социални позиции (например: работник, учен, съпруга, майка). 

Човек се подчинява на ”социалните потребности” или очакванията на другите хора по 

отношение на неговата / нейната социално положение.    

Хората изживяват своите роли в следните „театри”: дом, общност, училище и работно 

място. Тъй като хората участват в няколко роли едновременно в няколко „театъра” 

успехът в една роля оказва влияние върху другите роли. Всички роли си оказват взаимно 

влияние в различните „театри” . 

Видове роли (Доналд Сюпър) – В нашия живот преживяваме следните видове роли:  

1. Ролята на детето (започва от раждането до момента,в който родителите вече не 

са живи). 

2. Ролята на учащия (не само в училище, учим се да изпълняваме ежедневни 

задачи). 

3. Ролята на човека, който се забавлява.  

4. Ролята на гражданин (плащане на данъци, гласуване и др..). 

5. Ролята на работника (на работа, но също и като работим в градината / къщата).  

6. Ролята на основател на семейство (някой, който встъпва в брак или е съпруг / 

съпруга). 

7. Ролята на партньор в живота (Човек е в тази роля, когато има партньор) 

8. Ролята на родителя (човек е в тази роля, когато стане родител).  

9. Ролята на пенсионера (човек е в тази роля, когато се пенсионира). 

 

 

Упражнение 14: Диаграма „Дъга” 
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Създайте заедно с обучаемите списък на ролите в техния живот. Раздайте Работния лист  

„дъгата на житейските роли”. Помолете обучаемите да означат всяка една крива от 

техните дъги с една от ролите. Ако има свободни криви, обучаемите също могат да 

добавят  различни роли. Помолете ги да оцветят кривата на всяка роля с цветни 

химикали за да покажат кога считат, че ще играят различните роли.  

 

Упражнение 15: Диаграма във вид на пай 

Дайте на обучаемите пример за собствена диаграма във вид на пай с разпределение на 

отделните роли в определен момент от човешкия живот. Заедно с обучаемите създайте 

диаграма във вид на пай с разпределение на ролите в този момент от живота им.В групи 

от по четирима те ще създадат идеалната диаграма на ролите във вид на пай. След това 

ще обсъдят в групата разликите между двете диаграми. Един от членовете на групата ще 

направи изказване пред голямата група.  

3.2: Дисбалансът работа - живот 

причини за дисбалансът работа - живот: 

• Поемането на твърде много роли. 

• Поемането на твърде малко роли. 

• Поемането на много сложни / много трудни роли. 

• Ролите не са много добре дефинирани. 

• Ролеви конфликт. 

3.3.: Ролеви конфликт 

Ролевият конфликт  е конфликт между ролите. Хората изпитват ролеви конфликт, когато 

се окажат дърпани в различни посоки докато се опитват да отговорят на социалните 

изисквания на ролята.  

Упражнение 16: 

В групи по четирима, помолете обучаемите да идентифицират върху диаграмата „дъга” 

частично покриващите се роли в живота им. Накарайте  ги да обсъдят  как ролите са в 

конфликт в живота им и как имането на повече от една роля оказва влияние върху 
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обучаемия. Един от членовете на групата прави изказване пред голямата група относно 

дискусията в малката група.    

3.4.: Стратегии за справяне с ролевия конфликт 

Определяне на значението на ролите: 

Упражнение 17: В същите групи от по четирима, обучаемите ще заемат всяка една роля 

от идеалната диаграма и ще попълнят индивидуално на работния лист за значението на 

ролите. 

 Колко харесвам 

тази роля? (1-10) 

Колко важна е тази 

роля за мен? (1-10) 

Колко важна е тази роля за 

семейната ми група? (1-10) 

Роля 1    

Роля 2    

След попълване на горния лист, обучаемите ще споделят попълнените листи помежду си, 

определят общите аспекти и да направят изказване пред голямата група. 

Обучителят ще ръководи коментарите на цялата група, базирани на информацията от 

всяка група. 

 

Упражнение 18: Дайте на обучаемите пример за две роли от личния / професионалния 

живот и списък с предимствата и недостатъците. В същите групи от по четирима, 

обучаемите ще направят списъци на предимствата и недостатъците за всяка роля. След 

това, заедно ще дискутират върху това, което искат да подобрят. 

 

Упражнение 19: основава се на предишната дискусия в малки групи. Обучаемите ще 

дискутират как за в бъдеще искат да разпределят ролите  в живота си и какво мислят, че 

е необходимо за да се постигне това. След дискусията  обучаемите ще нарисуват лична 

диаграма във вид на пай и ще изброят най-важните неща, които трябва да направят, за 

да постигнат желаната ситуация. 
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Обучаемите ще бъдат помолени след това да размишляват върху това, как биха могли да 

научат от другите за алтернативи за подобряване на баланса между работата и личния 

живот.  

 

ГЛАВА  4: СЕБЕУВАЖЕНИЕ 

4.1. Какво е себеуважение 

Като цяло човешките същества се управляват от емоции и чувства. Нашите действия се 

канализират от прости въпроси като: Колко ценен съм аз? Достатъчно ли съм добър за 

този човек, тази работа, да живея и да успея в живота? Себеуважението е компонент от 

отношението на даден човек към самия себе си. себеуважението обхваща две важни 

променливи в човешкото поведение: убежденията и емоциите. Както го дефинират Смит 

и Маки, самосъзнанието ( Аз концепцията) е това, което ние мислим за себе си, 

себеуважението е позитивна или негативна оценка на Аз-а, както как се чувстваме по 

отношение на него"1. Ако се чувстваме добре по отношение на самооценката или 

постиженията, тогава това ще афектира нашето настроение и по този начин емоциите, 

които създаваме за да заредим нашите ежедневни дейности като: професионален живот, 

училищен живот, социален живот и др.  

По време на този модул ще откриете, че за да имате позитивна нагласа, трябва да имате 

мотивация, а за да имате мотивация трябва да имате солидно себеуважение. Както 

много теоретици твърдят, себеуважението е основна потребност или мотивация. 

Всичките три елемента – позитивна нагласа, мотивация и себеуважение – са свързани и 

се нуждаят едни от друг за да могат ефективно да играят ролята си. 

Освен това, според Ейбрахам Маслоу има две форми на себеоценка: нуждата от 

уважение от другите и нуждата от себеуважение2. уважението от другите означава, че 

другите, като членове на семейството или началника ти познава, приема и оценява 

човека, който си и ценностите, които представляваш. Маслоу посочва, че „без 

задоволяване на потребността от себеуважение хората ще бъдат принудени да я търсят и 

                                                             
 

1 E. R. Smith/D. M. Mackie, Social Psychology (2007) pg. 107. 
2 4 Maslow A. H. (1987). Motivation and Personality (3rd ed.). New York: Harper & Row. 
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няма да могат да израснат и да търсят себеактуализация3. Нужно е да постигнете високо 

себеуважение за да живеете здравословно и да чувствате, че сте ценни за света, в който 

живеете. 

4.2. Процес на развитие на себеуважение 

Преживяванията в живота ни задават тона за развитието на нашето себеуважение. 

Негативните и позитивните преживявания, които човек има оформят отношенията, които 

развиваме по време на нашето съществуване. Например, в ранните години на едно дете, 

„ акцентът върху безусловната любов  в книгите за родители  представя важността едно 

дете да развие стабилно чувство, че за него се грижат и че е уважавано. Тези чувства по-

късно, докато детето расте,  се трансформират в себеуважение ”4. 

Социалният опит е друг важен фактор допринасящ за себеуважението. Докато децата 

преминават през юношеството влиянието на връстниците става много по-важно, тъй като 

юношите правят оценка за себе си въз основа на взаимоотношенията си с техните близки 

приятели5. Социалното приемане позволява на човека да стане по-уверен и да изгради 

високо себеуважение докато в същото време отхвърлянето от връстниците ще породи 

съмнения и самота и причини ниско себеуважение6. 

Преживяванията от детството, които развиват здравословно себеуважение включват: да 

бъдеш изслушван, да ти се говори с уважение и обич и да ти признават и приемат 

постиженията. Преживяванията, които допринасят за ниско себеуважение включват:  да 

те критикуват сурово, да бъдеш физически , сексуално и емоционално насилван, да 

бъдеш игнориран и изключван, да ти се присмиват и да те дразнят или от теб да се 

очаква да си „перфектен” през цялото време7. 

 

 

                                                             
 

 
4 Olsen, J. M., Breckler, S.J., &Wiggins, E.C. (2008). Social Psychology Alive (1st ed.) Canada:Nelson. 
5 Thorne, A., & Michaelieu, Q. (1996). Situating adolescent gender and self-esteem with personal 
memories. Child Development, 67, 1374-90. 
6 Leary, M. R., & Baumeister, R. F. (2000). The nature and function of self-esteem: Sociometer theory. In 
M. P. Zanna (Ed.),Advances in experimental social psychology (Vol. 32, pp. 1-62). San Diego, 
CA:Academic Press. 
7 "Self-Esteem". Self-Esteem. N.p., n.d. Web. 27 Nov. 2012. 
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4.3. Да прегърнеш идентичността, традициите и културата като част от здравословна 

диета за щастлив живот. 

Както бе споменато по-рано, за да имаме добро себеуважение, трябва да имате също и 

добра мотивация. По-долу е интерпретация на „Пирамидата на потребностите” на 

Маслоу, която описва модела, по който се развива човешката мотивация8. Това, което 

означава тя е, че за да има човек високо себеуважение, той/тя трябва да има 

здравословен начин на живот, който задоволява основите му потребности за да живее 

щастливо. За да ги постигне , обаче, има хронологичен ред, който започва с 

физиологичните потребности (храна, отопление, и др) и завършва с потребностите за  

себеактуализация (морал, липса на предразсъдъци и др). 

Най важното е, че ние трябва да приемем, че за да има високо себеуважение, особено 

сред жените от ромски произход, те трябва да прегърнат своята собствена идентичност, 

традиции и култура за да изградят добър характер у своята персона.  Ние сме това, с 

което се идентифицираме. Ако няма идентичност, тогава няма реална стойност в нашите 

действия. С факта, че сме горди с идентичността, която имаме, ние приемаме качествата 

и характерните черти, които приемаме ,че са нашата природа. Идентичността е част от 

структурата, която определя нашето социално взаимодействие с другите. Когато това се 

наруши се чувстваме объркани, дезориентирани и често изгубени.  Когато, обаче, да 

изучаваме в дълбочина тази идентичност и започнем да откриваме богатството на 

пластовете, които изграждат нашата идентичност, ние осъзнаваме, че нашия живот е 

малко или много повторение на нашето поведение, мисли, и чувства съхранени в 

паметта ни.   

Традициите и културата имат значение не само като елементи, които развиват нашата 

идентичност, а като  стабилна основа за нашето високо себеуважение. Казано поетично, 

традициите и културата са нашата душа, миналото, което е генерирало сложна гледна 

точка, за това кои сме ние. традициите са важни, защото базираме голяма част от нашия 

емоционален и семеен живот около тях, дори и тези за които нормално бихме казали, че 

не са много важни. Традициите обвързват всички нас нагоре с родословното ни дърво и 

надолу в семействата, които все още се създават. Най важното е, че традициите са 

                                                             
 

8 Maslow, A.H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-96. Retrieved 
from http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm 
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съществуващото знание, което ни дава фокусирана перспектива за това, кои сме ние и 

кои искаме да бъдем. Традицията е също и група от идеи и вярвания, които сме имали в 

продължение на дълго време и които несъзнателно оказват влияние върху нашето 

поведение. Ако не разпознаем значението на традициите, то по някакъв начин 

пренебрегваме културата и следователно губим инструментите , които спомагат за 

унификацията между нашата идентичност и себеуважение. 

Ясната културна идентичност дава на индивида ясен прототип , който да бъде включен в 

необходимите процеси за да се изгради ясна лична идентичност и да се достигне 

себеуважение и благополучие. Културата може да създава невидими връзки между 

членовете на общността. Тя  може да задържи хората с еднакъв културен произход 

заедно, като предава ценности. Това предаване на ценности може само да предаде 

културното знание и да спои връзките между хората; то също изгражда дългосрочна 

традиция година след година.  По този начин културата укрепва, тъй като може да даде 

произход и информация  на идните поколения за нейната способност за запазване на  

дълготрайни традиции и придобиването на чувство за принадлежност към народа на 

страната на тази култура. 

Жена от ромски произход със солидна самоидентичност ще трябва умствено да се бори 

със стереотипите, които иначе биха намалили себеуважението и. Ако тя има 

способността да цени себе си, тя няма да подценява потенциала си и ще достигне целите 

си. Допълнително, повишаването на  самочувствието и чрез високо себеуважение  ще и 

даде харизмата и силата да разчупи всяка традиционна патриархалност наложена и от 

семейството и ще бъде достатъчно самоуверена за да стане независима.  тя няма да бъде 

спряна, ако и липсва подкрепата на семейството, Най-накрая, със силна идентичност и 

валоризация на своите традиции и култура тя ще се чувства удобно да изследва своите 

идеи и ще има по-голям шанс да разбере значението на образованието в живота и като 

начин да стане реализирана професионално жена способна да постигне всяка цел, която 

си постави.  

4.4. Положително себеуважение 

Хората с положителни нива на себеуважение: 

• не губят време да се тревожат излишно за това, което се  е случило в миналото, 

нито пък за това, което би могло да се случи в бъдещето. 
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• Твърдо вярват в някои ценности и принципи и са готови да ги защитават дори, 

когато намерят опозиция. 

• Могат да действат според това, което мислят, че е най-добрия избор, като вярват 

на собствените си преценки и не се чувстват виновни, когато другите не харесват 

избора им9. 

• Напълно вярват на способността си да разрешават проблеми и не се колебаят 

след провали и трудности. 

• Могат да се наслаждават на голямо разнообразие от дейности.  

• могат да работят за намирането на решения изразят Can work toward finding 

solutions and voice недоволство без да унижават себе си или другите при поява на 

предизвикателства10. 

4.5. Отрицателно себеуважение 

Хората с ниско себеуважение показват следните характерни черти: 

• Виждат временните пречки като постоянни, нетърпими условия11. 

• Силна самокритика и неудовлетворение. 

• Хронична нерешителност и преувеличен страх от грешки. 

• Перфекционизъм, който може да доведе до фрустрация, ако перфекционизма не 

бъде постигнат12. 

• Песимизъм и общ негативен светоглед. 

• Завист, злост и общо негодувание. 

Възприемането на позитивна нагласа е фундаментален компонент , който човек трябва 

да има, за да намери работа и да я задържи. Не бива да се тревожите за „Какво ще стане 

ако” това не проработи, или дали имате това, което се изисква за да го направите. Не 

живейте с „какво ще стане ако”, просто вярвайте, че сте способни да го направите. 

Вярвайте в собствените си принципи и ценности , защото те ви правят това, което сте. 

Преди всичко се доверете на собствената си преценка и ако вярвате, че имате уменията 

                                                             
 

9 13José-Vicente Bonet. Sé amigo de ti mismo: manual de autoestima. 1997. Ed. Sal Terrae. Maliaño 
(Cantabria, España). ISBN 978-84-293-1133-4. 
10 12"KidsHealth." Developing Your Child's Self-Esteem. N.p., n.d. Web. 27 Nov. 2012. 
<http://kidshealth.org/parent/emotions/feelings/self_esteem.html 
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за да получите дадена работа , всичко, от което се нуждаете е да следвате интуицията си 

и използвате знанията си . Никой не ви познава по-добре от вас самите. И ако едно 

интервю за работа не мине добре просто продължете да се мотивирате, знайте че това 

не е била подходящата работа за вас, че някой , който може да види потенциала ви скоро 

ще ви наемел просто не се отказвайте защото един човек не е повярвал във вас. 

Упражнение 20: Дейност за себеуважение: Какво мислиш за себе си? 

Прочетете заедно сучастниците “Как се обучават малките слончета?” След това помолете 

участниците да попълнят работния лист „Себеуважение” индивидуално за да 

идентифицират своите убеждения и след това групово споделете отговорите си и 

впечатленията си. Убедете се, че сте дали достатъчно време на всички участници да 

попълнят въпросите индивидуално.По време на  груповата дискусия, направете така, че 

всеки  участник активно да споделя отговорите си , така, че всички обучаеми да виждат 

приликите и разликите в отговорите си.  

История: Как се обучават малките слончита? 

Слоновете вплен се обучават от ранна възраст да не скитат. Единия крак на малкото 

слонче се завързва с въже за дървен стълб забит в земята. Въжето ограничава малкото 

слонче в зоната  определена от дължината на въжето Първоначално слончето се опитва 

да се освободи от въжето, но въжето е твърде здраво. 

Малкото слонче „научава”, че не може да скъса въжето. 

 Когато слончето порасне и е вече силно, може лесно да скъса същото въже. Но защото е 

„научило”, че то не може да скъса въжето когато е било малко, възрастния слон вярва, че 

то все още не може да скъса въжето и затова дори и не се опитва! 

РАБОЕН ЛИСТ: ВЪПРОСИ ЗА  СЕБЕУВАЖЕНИЕ: 

1. Напишете вярванията, които сте научили за себе си докато сте били малки от вашите: 

майка, баща, братя и сестри, приятели, учители и други. 

2. Кои от тези „знания” продължават да доминират в мислите ви днес? 

3. Кои „знания" подкрепят и кои намаляват вашата увереност, щастие, удовлетворение?  

4. Тези „знания” истината ли са или просто вярване? (Мисъл, на която са ви учили 

толкова често, че вие вярвате, че е истина) 
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5. Кои „знания” искате да промените за да подобрите себеуважението си? 

6. Напишете нови мисли, в които избирате да вярвате за да подкрепите позитивното си 

себеуважение, увереност, щастие. 

 

Упражнение 20: Опознаване на това, в което си добър, подобряване на собствения 

имидж. 

 Повишете самочувствието си чрез изследване и идентифициране на  това, което ви кара 

да се чувствате добре. Някои неща, които редовно ви напомнят за увереност, създават 

нови пътища и укрепват самочувствието ви. попълнете колкото се може повече от 

следните твърдения: 

 Харесвам себе си защото: 

Експерт съм в: 

Чувствам се добре относно: 

Считам себе си за добър:  

приятелите ми ще ти кажат, че имам страхотен /а/о: 

Любимото ми място е: 

Обичан/а съм от: 

Хората казват, че съм добър: 

Казват ми, че имам хубав: 

Имам естествен талант за: 

Това, което най много харесвам е: 
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ГЛАВА 5: САМОМОТИВАЦИЯТА 

5.1 Какво е самомотивация? 

В най-общ смисъл, самомотивацията е процес, който инициира, напътства и поддържа 

целево-ориентирано поведение. Мотивацията е прост двигател, който позволява на 

даден човек да бъде твърдо решен да учи упорито за да получи впоследствие добра 

работа. Често използваме мотивацията, за да опишем защо някой прави нещо.  

Има три главни компонента на мотивацията13: 

1) Активация: Включва решението за инициация на дадено поведение. Например: 

започваме работа навреме.  

2) Постоянство: е продължителното усилие към дадена цел, дори и когато е 

възможно да съществуват препятствия като: много ранно ставане за да хванем 

ранен автобус, което ще ви позволи да стигнете на работа на време дори и ако 

има улично задръстване.   

3) Интензивност: Може да се види в концентрацията и енергичността, които влагаме 

в преследването на дадена цел: Например, за един човек може да е лесно да 

разбере ролята на дадена задача на работа, а за вас може да бъде по-трудно. Но 

вие не се отказвате и задавате въпроси, когато не разбирате и използвате цялата 

си енергия да достигнете целта.  

5.2. Видове мотивация 

Вътрешната мотивация се отнася до мотивация, които произлиза от интерес или 

наслаждение от  самата задача. Този вид мотивация произлиза от по -  скоро вътрешен 

отколкото от външен натиск или източник. Например, жена от ромски произход , която 

вярва, че има уменията , които да и позволят да постигне желаните цели  и резултатите, 

които ще бъдат резултат от нейната упорита работа, няма да бъдат повлияни от късмет, а 

от нейната собствена воля и желание.   

Външната мотивация се отнася до извършването на дейност за да се постигне резултат14. 

Външната мотивация се поражда извън индивида 15. Често срещана външна мотивация 

са наградите като пари и оценки и заплаха за наказание. Състезанието е най-общо 

                                                             
 

13 About.com Psychology: http://psychology.about.com/od/mindex/g/motivation-definition.htm 
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външна мотивация тъй-като окуражава изпълнителя да спечели и да победи другите, не 

само да се наслаждава на вътрешното удовлетворение от  дейността. Например, ако 

шефът ти  те уведоми, че ще ти увеличи заплата ако постигнеш определена цел, 

желанието да постигнеш целите си не идва от личен интерес, а от външен източник, 

който ти дава мотивация да завършиш задачата за да получиш награда.. 

5.3 Незадоволените потребности активират мотивацията 

Според Маслоу, хората се мотивират от незадоволените потребности16. Потребностите от 

най-ниското ниво като „физиологични,” и „безопасност” ще трябва да бъдат задоволени 

преди да се насочим към потребностите от по-високите ниво; двете по-високо ниво  са: 

любов / принадлежност и себеуважение. Нуждата от най-високото ниво – 

самоусъвършенстването е в действителност мотив за реализация на пълния потенциал 

на даден човек17 (вижте референцията към пирамидата в глава 1). Например, ако един 

мениджър се опитва да мотивира служителите си чрез удовлетворяване на техните  

потребности, той трябва да се опита да задоволи потребностите от най-ниското ниво 

(потребностите от най-ниското ниво се отнасят до това, което е най-съществено , 

основно, като почивен ден по лични  или медицински причини) преди да се опита да 

удовлетвори потребностите от по-високите нива (потребностите от по-високите нива 

могат да включват повишение на заплатата или повишение в длъжност) иначе 

служителите няма да бъдат мотивирани. Също, той трябва да помни, че  не всеки ще 

бъде удовлетворен от задоволяването на едни и същи потребности. Добрият мениджър 

ще се опита да разбере, кои нива на потребностите са активни за дадения индивид или 

служител. Накратко:   

Човешките същества имат искания и желания, които оказват влияние върху поведението 

им. Само незадоволените потребности влияят върху поведението, а  незадоволените 

потребности – не.  

Тъй като потребностите са много, те са подредени по важност от основните към 

комплексните. 

                                                             
 

16 Maslow A. H. (1987). Motivation and Personality (3rd ed.). New York: Harper & Row. 
17 Goldstein, quoted in Arnold H. Modell, The Private Self (Harvard 1993) p. 44. 



 

29 

Човек се придвижва към следващото ниво на потребности само след като потребностите 

от долното ниво са били поне минимално задоволени. 

Колкото по- далеч е  напредъкът в  йерархията, толкова повече индивидуалност, 

хуманност и психологично здраве показва индивида.   

В заключение, както посочихме преди, за да имаме мотивация трябва да се установи 

силно себеуважение. И както вече научихме, за да задоволим нашите потребности и да 

достигнем нашето абсолютно най-добро ниво, трябва да имаме мотивация за да можем 

да се придвижваме от основните психологични потребности съня, към по-сложните 

потребности на себеуважението като самочувствието. Без мотивация няма да можем да 

достигнем голямо себеуважение, а без него не можем да имаме позитивна нагласа. За 

някои хора парите са начин да бъдат мотивирани, за други – това е професионалното 

израстване; повишение в работата за други означава независимост и възможност да 

получават  заплата, която може да им позволи да имат собствен живот, без да зависят от 

другите, а за други стимул за положителна нагласа  е да станат по усъвършенствани, да 

имат по-добро образование, което да им позволи да работят в сфера , която те много 

харесват. Какъвто и да е  вашият стимул за поситивна нагласа, използвайте го възможно 

най-добре, за да ви помага да се движите в правилната посока в живота.  

Упражнение 21: 

В групи от по 5, помолете обучаемите да напишат пет примера за вътрешна мотивация и 

пет примера за външна мотивация от техния личен опит.  Първата цел на това 

упражнение е обучаемите да се фокусират да разберат себе си като изследват лични 

неща и интереси, които ги мотивират да се справят добре в живота. Например, интереса 

или вдъхновението на една жена е да изпрати децата си да учат в колеж и това желание 

я вдъхновява да работи много упорито за постигане на целите и. Втората цел на това 

упражнение е да покаже на участниците, че има също и външни източници на мотивация. 

например, ако работя добре и не си пилея времето, ще успея да се прибера у дома 

навреме и следователно да прекарам повече време със семейството си.  

Медиаторът трябва да създаде групова дискусия с всички участници и заедно да 

изследват  възможностите и ползите от разбирането на това, какво ги мотивира на лично 

ниво и на външно ниво. Чрез разбиране на това, което ще могат да създадат позитивен 

модел на мислене и следователно ще повишат себеуважението си.  
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ГЛАВА 6: ПОЗИТИВНА НАГЛАСА 

6.1. РАЗБИРАНЕ НА НАГЛАСАТА КАТО КОМБИНАЦИЯ ОТ КОМПОНЕНТИ 

Дон Форсит твърди в книгата си „Нашият социален свят” че „отношението не е чувство, 

когнитивност (обработване на информация), или форма на поведение; отношението 

комбинира всичките три компонента в „интегрирана афектно - когнитивно - 

поведенческа система”. Това, което означава всичко това е, че отношенията са съставени 

от три компонента, които се комбинират и си влияят взаимно. Ако се промени единият 

компонент, това оказва влияние на цялата структура на отношението и следователно 

резултатът също ще бъде различен.  

Както вече бе споменато, за да имате позитивна нагласа, трябва да имате мотивация, а за 

да имате мотивация трябва да имате голямо себеуважение. Но най- важното е, че тези 

три компонента акцентират върху общ знаменател: неразрушимата връзка между 

основните компоненти, които формират отношението и трите основни компонента на 

този модул. Ако отношението комбинира: чувства, когнитивност и поведение, можем да 

предположим, че себеуважението  се трансформира в   чувства,  самомотивацията се 

трансформира в самомотивация, ас поведението се трансформира в отношение. 

Например, Теодора живее в много запуснат квартал , където хората непрекъснато и 

казват, че защото е жена , няма да успее. Теодора, обаче, е научила от учителите си в 

училище и от приятелите си, че без значение какво казват другите, че може да направи 

всичко, с което се залови.  С времето тя развила силно себеуважение за себе си, което 

означава, че е развила чувство за самооценка за собствения си потеницал и за себе си 

като цяло. 

 

Понякога Теодора също има много трудни дни в училище, защото хората я 

дискриминират за това, че е от ромски произход. Момчетата в квартала и не я уважават, 

а майка и и възлага много отговорности и понякога няма достатъчно време да учи. С 

комбинацията на всички тези фрустрации, Теодора губи самочувствието си и 

мотивацията си. Обаче, тъй като има високо себеуважение тя знае, че следващият ден ще 

е по-добър и се самомотивира като знае, че всичката упорита работа най-накрая ще и се 

отплати, когато отиде в колеж и стане лекар.  Тя използва също и външни променливи да 



 

32 

я мотивират. Тя знае, че ако няма добри оценки няма да може да спечели стипендия и 

тогава за нея ще бъде много трудно да отиде в колеж. 

Най накрая, Теодора, която живее в среда изпълнена с предизвикателства понякога се 

съмнява в отношението си към живота. Чувства се победена и иска просто да се откаже. 

Но не го прави, защото знае коя е тя и какво иска да бъде в живота. Тя разбира, че живота 

има възходи и спадове и макар и понякога да няма енергия за да има положително 

отношение, тя признава, че не е перфектна  и преди всичко не може да поддържа 

негативно отношение, защото то само ще продължи да я погубва. Теодора разбира, че 

позитивното отношение е форма да поведение. Не винаги човек може да се държи по 

възможно най-добрия начин, но това не означава, че не може да промени своето 

поведение или отношение в правилната посока. Всичко се свежда до това да можем да 

приемем живота такъв, какъвто е; процес на промяна и учене. 

.  

6.2. Създаване на позитивна ментална нагласа 

Позитивната ментална нагласа е философията, че оптимистичната нагласа в живота на 

един човек привлича положителни промени и увеличава постиженията18. Това схващане 

поставя сериозен акцент върху формирането на  разположение на духа, който търси 

начини да спечели или да намери благоприятен изход, независимо от обстоятелствата. 

Позитивна ментална нагласа се развива, чрез постоянно укрепване на целите, 

позитивните ценности и вярванията на даден човек. Оптимизмът и надеждата са 

жизнено важни за развитието на позитивна ментална нагласа19. позитивната нагласа е 

също вярване , че човек може да увеличи постиженията си чрез оптимистичен мисловен 

процес. Позитивната нагласа идва от обучението чрез наблюдение на околната среда и 

отчасти се постига, когато идеята за добронамерена промяна в съзнанието се прилага по 

отношение на хора, обстоятелства, събития или поведения. 

  

                                                             
 

18 Hill, Napoleon; Stone, W. Clement Stone; preface by Og Mandino ; with a new introduction by W. 
Clement (1987). Success through a positive mental attitude. New York: Pocket Books.  
19 Chang, edited by Edward C. (2001). Optimism & pessimism implications for theory, research, and 
practice (1st ed. ed.). Washington, DC: American Psychological Association. pp. 101–125. 
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6.3. Позитивното мислене 

За да добие положителна нагласа човек трябва да работи върху собственото си 

положително мислене. Усвояването на позитивното мислене с намерението за промяна 

може да бъде извършено по различни начини: 

• Вярвайте, че промяната е възможна. Мозъкът може да бъде препрограмиран за да 

предостави подкрепа в живота ви. 

• Дайте си позволение да контролирате собствения си живот.  

• Приемете, че промяната е необходима. 

• Упражнявайте се в осъзнаване на емоционалното си състояние. Вътрешното ви 

състояние е това, което създава външния ви свят. 

• Освободете се от минали негативни преживявания и продължете напред. 

• освободете се от самокритиката и продължете напред в случай на предизвикателство. 

 

Упражнение 22: Нагласата е всичко! 

Работа  в голяма група (5-10 минути)  

Начертайте на дъската таблица с три колони: “На работа”, :На училище” и „У дома”. След 

това попитайте: „Какво ви кара да имате лоша нагласа във всяка от областите?” 

Обучаемите трябва да дадат отговори под всяка една от трите категории. Запишете 

отговорите на обучаемите на дъската. Към края на десетте минути попитайте обучаемите 

следния въпрос: „Според вашите отговори, кой контролира нагласата ви, вие или хората 

около вас?” 

Работа в малка група (20 минути) 

Всяка група трябва да има лист хартия с надпис „Хора с добри нагласи”, на който те да 

напишат думата „НАГЛАСА” вертикално от лявата страна на листа. За първата част на 

дейността , групите от обучаеми ще мислят в продължение на 5 минути за всички 

характеристики на човек с добра нагласа. те трябва да запишат всички тези 

характеристики в изречения започващи с със всяка една от буквите на думата НАГЛАСА, 

както е показано в примера.  

Н: Намира начин винаги да види бай-доброто в хората или ситуациите. 
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А: Абсолютно доволен от това което има. 

Г: Грижи се да намира време за малките детайли в живота. 

  

Сега възложете поне по три от тези въпроси на всяка една от групите обучаеми: 

1. Посочете някого, когото познавате и който винаги има добра нагласа. Защо я има?  

2. Как можете да имате добра нагласа, дори и когато нещата не се случват по така както 

ви се иска?  

3.Добрата нагласа зависи ли от количеството късмет, който наскоро сте имали? Защо? 

4.Хората с добра нагласа се наслаждават на живота повече от хората с лоша нагласа. 

Защо? 

5. Ако ваш колега има лошо отношение към всичко, кои са трите неща, които да 

направите за да им помогнете да променят нагласата си. 

  

 

ГЛАВА  7: ИСТОРИИ ЗА УСПЕХА НА ЖЕНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД 

7.1 Изабел Кармона Кармона – медицинска сестра (Испания) 

Изабел Кармона е успешна ромска жена с професия медицинска сестра. Тя е 

единствената от децата в семейството, която получава диплом и завършва образование, 

въпреки, че всичките деца са имали възможност да продължат образованието си. Както 

казва Изабел: “ Аз съм гостоприемна и обичам да помагам на другите хора. 

Идентичността ми ме прави чувствителна в работата ми. Вероятно принципите на които 

ме е научило семейството ми и факта, че съм се чувствала дискриминирана ме кара да 

гледам на другите като равни, имащи същите възможности и ценности. Изабел пази 

своите ромски традиции, като добавя нови навици в живота си.Тя не счита себе си за 

човек който нарушава правилата, а за пример за останалите хора от ромски произход. 

Чрез нейната история, виждаме желанието и да учи, да стане някой в обществото, и че 

смята образованието за най-важния ресурс за развитие. Тя вярва, че някой ден 

образованието ще бъде достъпно за цялата ромска общност.  
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7.2 София Маринова Каменова – българска певица   

София Маринова е родена на 5 декември 1975г. в София, България. Тя е една от най-

популярните певици от ромски произход в България. Известна е заради изключителния 

диапазон от 5 октави на гласа си. Още на двегодишна възраст показала музикален и 

танцувален талант и била обучавана да пее и танцува от своята майка. Израснала е в 

скромна обстановка, но откакто се помни майка и винаги е развивала позитивното 

мислене у нея.  Майка и я накарала да повярва, че има талант да пее и всичко, от което 

се нуждаела била свободната и воля, себеуважението да вярва в себе си. Първоначално 

баща и не одобрил желанието да стане певица, но с мотивацията си да не се предава, тя 

най- накрая го убедила да повярва в нея и мечтите и. 

На 17 години започнала да пее по сватби и кръщенета. Мотивацията и била вътрешна. Тя 

обичала музиката и това била нейната лична цел, която я подтиквала да остане 

мотивирана. Дори и когато на 14 годишна възраст била изпратена да учи в техникум за 

да учи за шивачка, тя не подхранвала чувствата си с негативни мисли. Вместо това, тя 

поддържала позитивна нагласа и дала всичко от себе си в техникума и работела упорито 

за да може най-накрая да попадне в света на музиката.   

София е имала много превратности в живота си . тя е самотна майка и отглежда сама 

единственото си дете. Но независимо от трудния и личен живот, тя поддържа позитивна 

нагласа, която и помага да поддържа своята мотивация и по този начин да позволи на 

себе си да изгради високо себеуважение на човека, който е и в който се превръща 

 През 2008г. се включва в кампания срещу трафика на хора. през 2010г. Маринова е 

избрана  за посланик срещу бедността и социалната изолация 21. Задачите и включват 

повишаване на информираността по проблемите, участие в различни дейности и 

споделяне на собствения си опи. На една пресконференция тя казва на журналистите: 

Мисля, че мога да съм полезна за кампанията. В допълнение, аз самата произлизам от 

бедно семейство и познавам болките на бедните и непривилегированите хора” 22. 

Макар и с труден живот, тя е преодоляла препятствия, защото е имала ясна визия за това, 

която е  и какво е искала; имала е себеуважение и уважение към другите. 

ОБОБЩЕНИЕ / ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ЧАСТ  1 
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Участниците научават факта, че отговорността не е само към другите хора, но също и към 

обществото и към самите нас. Те също разбират връзките и областите на застъпване 

между тези три вида отговорност. Предоставени са няколко инструмента за да се 

анализират различните източници на отговорност и процеса на процеса на поемане на 

отговорност, като са показани етапите, през които преминават обикновено хората  за да 

се осъзнаят и да поемат отговорност. Модулът отразява също и процеса на избягване на 

отговорност и неговите последствия. Като се основават на примери и използват няколко 

инструмента за анализ, жените в групата биват подкрепяни да идентифицират 

правилните опции, когато човек се сблъска с конкуриращи се отговорности , както и да 

идентифицират кой трябва да бъде считан отговорен в ситуации, в които много актьори 

могат да бъдат считани като споделящи отговорност.  На тях също им се дава правото да 

правят избори чрез отчитане не само на нормите наложени от групата или обществото , 

но също и своите собствени нужди и потребности, интереси и чувства.  

Главата „Умения за учене” дава на участващите жени от ромски произход отговор на 

необходимостта да осъзнаят факта, че имат много компетенции, натрупани чрез 

неформално  образование и необходимостта да изградят увереност, че могат да учат 

независимо от факта, че някои от тях имат ниско формално образование. Дейностите 

карат участничките да разберат, че хората имат различни стилове на учене и развиват 

техните способности да идентифицират  за себе си и за другите предпочитания стил на 

учене. Това им позволява да използват по-добре потенциала на предпочитания от тях 

стол на учене.  

За безработните жени от ромски произход мястото на ролите свързани с професионални 

дейности  е често слабо представено. Също така за някои жени, поемането на 

професионални роли може да се възприеме като заплаха за задълженията свързани със 

семейството. Затова е важно да се определи  баланса / дисбаланса между 

професионалните роли и личните роли.  Упражненията в модула стимулират 

съвместното обсъждане на текущата ситуация за разпределение на ролите, описание на 

желаната ситуация и идентифициране на възможните алтернативи за справяне с ролевия 

конфликт и осигуряване на здравословен баланс между професионалния и личния 

живот. 

Да си жена в днешния свят продължава да бъде предизвикателство, в което жените 

трябва да се борят за равенство и признание на техните права, не само в обществената 
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сфера, но също и в професионалната. За една жена от ромски произход да поддържа 

своята ромска идентичност и да стане успяла жена в професионалния свят става 

изключително трудно за постигане.  Както обаче отбелязахме в различните предишни 

глави  на тази част, има три основни характеристики, които всеки може да придобие, 

развие и изпълнява за да и помогнат да постигне в живота възможно най-доброто, на 

което е способна. Тези три характеристики са себеуважение, самомотивация и позитивна 

нагласа.  Без тях, пътят към успеха е почти невъзможен. Необходимо е жените да имат 

самомотивация, която ще им позволи да развият високо себеуважение и по този начин 

да им даде позитивна нагласа да бъдат непоколебими да открият пътя, по който да 

постигнат щастие чрез упорита работа и отдаденост.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ ЧАСТ 1 

приложение 1: Инструмент за избор между конкуриращи се отговорности 

 Отговорност 1 Отговорност 2 

1. Каква е отговорността?  

 

 

2. какви са източниците им?  

 

 

3. Какви са последствията от всяка 

една отговорност? 

 

 

 

4. Какви са ползите от всяка една 

отговорност ? 

 

 

 

5. Какви са  разходите свързани с 

всяка една от отговорностите? 

 

 

 

6. Какво е значението на всяка една 

отговорност? 

 

 

 

7. Какво е необходимото време за да 

се извърши всека една 

отговорност? 

 

 

 

8. Какви са необходимите ресурси?  

 

 

9. Какви алтернативни решения са 

възможни? 

 

 

 

10. какво би направил в тази ситуация?  
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Annex 2: Инструмент за идентифициране отговорността на хората  

Какво е събитието или 

ситуацията? 

Експлозия причинява падането на стълба, която наранява Ана. 

Кои са лицата, които 

могат да бъдат считани 

за отговорни? 

Мъжът Работниците  Железопътната 

компания 

 

Как всяко едно лице 

може да е причинило 

ситуацията? 

Опитал се е да се 

качи на движещ се 

влак 

Опитали са се да 

помогнат на човека 

да се качи на 

движещ се влак 

Управлява влака и жп 

линията и  би трябвало 

да се увери, че 

служителите спазват 

правилата.  

Какво е менталното 

състояние на всеки един 

от хората? 

• Намерение 

 

 

 

 

• Нехайство 

 

 

 

 

 

• Знание какво би 

могло да се 

случи 

 

Бързал е, защото е 

закъснявал, нямал е 

намерение да 

причини вреда 

 

 

Нехайно поведение 

да се качва на влак в 

движение 

 

 

 

Трябвало е да знае 

потенциалната 

опасност от 

носенето на 

експлозиви 

 

Искали са да 

помогнат на мъжа по 

безопасен начин, 

липса на намерение 

за вреда 

 

Знаели са 

потенциалните 

опасности при 

качването на 

движещ се влакn 

 

 

 

Не са знаели какво е 

било пренасяно в 

пакета  

 

Компанията винаги 

трябва да знае какви са 

потенциалните 

опасности за 

пътниците, няма 

намерение за 

причиняване на вреда 

 

Трябва да гарантира, 

че служителите 

действат за 

поддържане на 

безопасността 

 

 

Компанията винаги 

трябва да знае какви са 

потенциалните 

опасности за 

пътниците 
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Липсвал ли е контрол у 

човека? 

Не Не Не 

Длъжен ли е бил 

човекът да действа по 

различен начин? 

Да Да Да 

Какви важни ценности 

или интереси, ако има 

такива, могат да 

обяснят поведението 

на даден човек? 

Изглежда, че няма 

никакви разумни 

извинения за 

поведението на 

даден човек 

Имат предишен 

опит, когато са 

изтървали влака и 

е трябва да чакат 

дълго за 

следващия 

До известна степен 

железопътната 

компания е 

отговорна за 

безопасността на 

хората на гарата 

Кой мислите, че е 

отговорен за това 

събитие или ситуация? 

Защо? 

? ? ? 
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