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Уводни думи и за проекта RHEFINE

Изхождайки от публикуваното в сайта на проекта https://
rhefine.uw.edu.pl/, представяме целта, а тя е да се реформира акаде-
мичното преподаване на реториката.

Проектът Rhetoric for Innovative Education (RHEFINE) е дву-
годишен и е по KA2 Erasmus Strategic Partnership in the field of
higher education.

Координатор е Центърът за приложна реторика към Универ-
ситета във Варшава, Полша (Centre for Applied Rhetoric, University
of Warsaw, Poland).

Партньори са Институтът по реторика и комуникации (ИРК),
България (Institute of Rhetoric and Communications, Bulgaria) https://
www.iorc.info/ и Катедрата по теоретична и приложна фонетика към
Университета в Загреб, Хърватия (Department for Theoretical and
Applied Phonetics (University of Zagreb, Croatia).

Дейностите по проекта са насочени към студенти, докто-
ранти, академични преподаватели и изследователи, както и към
учители и ученици от средните училища и служители в неправи-
телствени организации.

Предвидено е въвеждане на нови методи на преподаване;
осигуряване на съвременни наръчници и актуални материали; раз-
работване на гъвкави форми на преподаване и учене (онлайн и
смесени варианти).

Институтът по реторика и комуникации изпълни ангажимен-
тите по Output 2 и Output 5.

Output 2 – Online Course in Rhetoric
Издадена е книга на български език „Онлайн курс по рето-

рика“, която е публикувана със свободен код – отворен достъп на
сайта на Института по реторика и комуникации (ИРК) – https://
www.iorc.info/. Текстът, включващ пет глави, речник и 21 фигури,
е издаден и на хартиен носител – с два издателски номера.

В сайта, субдомейн на ИРК, на английски език са представени
адаптирани варианти за Online Course in Rhetoric https://rhetoricon-
line.iorc.info/. Книгата „Онлайн курс по реторика“ е достъпна и на този
сайт.

Подкастите са публикувани в Spotify и Anchor. https://
rhetoriconline.iorc.info/podcasts-video/.



Преподаване на реторика онлайн: отворени ресурси6

Output 5 – Teaching rhetoric online: open resources
Създаден е сайт, в който на английски език са представени

материалите – https://rhetoricteacher.iorc.info/.
Книгата / учебното помагало по тази дейност се публикува

на български език за свободен достъп на сайта на Института по ре-
торика и комуникации https://www.iorc.info/ и в сайта по Output 5.
Тя е издадена на хартиен носител – с два издателски номера.

Подкастите са публикувани в Spotify и Anchor. https://rhetoric-
teacher.iorc.info/podcasts/.

Резултатите се публикуват на уебсайта на проекта Rhetoric
for Innovative Education (RHEFINE) https://rhefine.uw.edu.pl/ и/или
се дават линкове към сайта на Института по реторика и комуни-
кации, към двата сайта по Output 2 и Output 5 и към платформите
за публикуване на подкастите.

Разпространяват се резултати чрез социалните медии и науч-
ни и научноприложни форуми, семинари, публикации и др.

Вижте Facebook страницата на Института по реторика и
комуникации.

https:/ /www.facebook.com/Institute-of-Rhetor ic-and-
Communications-102696891988178.

Вижте LinkedIn страницата на Института по реторика и ко-
муникации.

https://www.linkedin.com/company/77395011/admin/.

Вижте публикации в Онлайн справочника по реторика.
http://www.online.rhetoric.bg/.

Вижте блога https://mavrodieva.wordpress.com/.

Създаден е специален YouTube канал на Института по рето-
рика и комуникации. https://www.youtube.com/channel/UCSi
DxiuXF6uYoQCXNx6xJ3g. В него също ще се публикуват подкасти
и видео клипове.
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Иновативно преподаване на реторика в училище

Преосмисляне на традиционната
реторична парадигма

Членовете на екипа от Института по реторика и комуникации
приемаме като базов, иновативен и успешен опита в обучението и
преподаването на реторика и аргументация на ученици в училища
в Словения, представен от Игор Жагар (Igor Zagar).

Според този метод обучението може да започне с акцио, с
последния реторичен канон, или както точно  е казано:

„… ето и основните промени, които ще въведем (макар и в
общи линии) въз основа на системни консултации с около 20 учители
по реторика в началните училища, както и с различни експерти от
различни области. При преподаването на каноните на реториката
няма да започваме с inventio, а с actio. Защо? Това е дидактическо
решение. Реториката се изучава в 9. клас, който е последната го-
дина в нашите основни училища. По време на обучението си в
училище, през всички предишни години, учениците системно са се
запознавали и активно са участвали в различни видове „устно
представяне“. Ето защо решихме, че ще бъде по-подходящо, в
известен смисъл „по-меко“ начало, ако те бъдат въведени в ретори-
ката с нещо, което вече знаят, и да придадем на тези знания теоре-
тична и техническа основа“ (Zagar 2019: 30).

„Besides the amendments I have already mentioned, here are, in
rather general terms, the main changes we are going to introduce, based
on systematic consultations with some 20 teachers of rhetoric in primary
schools, as well as with different experts from different fields.

When teaching the canons of rhetoric, we are not going to start
with inventio, but with actio. Why? It is a didactic decision. Rhetoric is
being taught in the 9th grade, which is the last year of our primary
schools. Through all their schooling, through all those previous years,
they were systematically exposed to and actively participated in different
kinds of „oral presentation”. Therefore, we thought it would be more
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appropriate, a „softer” start in a way, if they are introduced to rhetoric
with something they already know and give this knowledge a theoretical
an technical foundation.“

• Zagar, I. (2019). Slovenian Experience with Rhetoric in Primary
Schools, Педагогическата комуникация: традиционна
и дигитална. Втора международна научна конферен-
ция. Велико Търново: Фабер, с. 30.

Теоретични знания и методически насоки
Към раздела „Писане и произнасяне на речи в училище“ и

подразделите, посветени на различните видове речи, в началото
са дадени накратко теоретични знания и методически указания/
насоки.

Теорията е свързана с видовете речи, структурата, реторич-
ните фигури, стила и езика, аргументите и техниките и др.

Методическите насоки са свързани с начина на подготовката
и организацията за писане на речи и как те биха могли да бъдат
подготвени в училищна среда.

В раздела „Дебати и дискусии“ отново се следва принципът
да се предоставят знания и методически указания и след това
указания за организиране и провеждане. Тук няма примери, тъй
като диалогичният формат предполага различни условия за про-
веждане.

Ролеви игри
В двата раздела „Писане и произнасяне на речи в училище“

и „Дебати и дискусии“ са описани ролеви игри.
Не са дадени сценарии, които стриктно да се следват.
Предпочетен е моделът за представяне на възможни вариан-

ти, което създава условия за самостоятелна подготовка от страна
на учители и преподаватели да организират своята дейност.

Следван е принципът за известна автономност.

Ето защо е обособен раздел за методически примери, като
този термин е използван с известна условност. В него е поставен
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акцент върху публичното изказване по граждански проблем, като
се изхожда от това, че тази тематика е част от учебните програми.

С оглед представяне на опции за иновативно преподаване на
реторика в училище са дадени указания и стъпки за реторичен
анализ на речи, които могат да бъдат намерени в сайтове като
видео клипове и които най-често са от филми или по повод различни
събития: награди, тържества и др.

Избрани са тези възможности; те не изчерпват широката
палитра от ситуации, но учениците и студентите предпочитат да
намират филмови речи, видео клипове и презентации в интернет, в
сайтове, платформи и социални мрежи.

В този раздел е даден и възможен вариант за план на урок,
без претенции за универсалност или за приемане.

Примери
Примерите са дадени при видовете речи. Тези части са струк-

турно и методически свързани, тъй като след теорията и методи-
ческите указания и описанието на ролевите игри има резон да се
дадат примери.

Тези речи са озвучени от актьор и са представени като под-
касти в сайта на тази дейност. Така се получава синергия между
знания, методика, ролеви игри, примери, модели.

Следвайки изискванията за създаване на отворени ресурси,
на учебни електронни ресурси със свободен достъп, в отделен
раздел са дадени линкове към видео и аудио записи, които могат
да се ползват в процеса на обучение по реторика в училище.

За да бъде завършен цикълът или да се постигне в голяма
степен реализиране на замисъла, има отделен раздел, в който учи-
телите могат да намерят информация за оценяване на ораторските
умения на учениците.

Има възможности и за осъществяване на допитване кои
електронни ресурси се използват от преподаватели и от ученици.
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Писане и произнасяне на речи в училище

Тържествени речи по повод събития в училище

Теоретични знания и методически насоки
Тържествените речи имат хилядолетна история, а през 21. век

те се произнасят и по време на различни събития и в училище. Те
се отличават с повече емоции и патетика. Целите са различни.
Едни от тях са да се изразят похвала и благодарност. Другите са
да се изкаже поздравление по различни поводи: награди, юбилеи,
чествания, събития със значим за училището характер и др. Тре-
тата група цели да се създаде приповдигнато настроение и да се
представят важни исторически събития в съвременен контекст.

Речта е един от основните реторични монологични жанрове
и най-често има триделна структура: увод, основна част и заклю-
чение.

Преди увода ораторът прави обръщения към аудитория, за
да привлече вниманието и за да спази правилата и нормите на
етикета и протокола.

След заключението (особено при тържествените речи) или
като последни едно-две изречения от него може да има апели и
призиви.

Уводът има за цел да създаде приятна и тържествена атмо-
сфера. Затова са подходящи реторични похвати като цитати на
афоризми и сентенции на известни личности и герои, цитати от
литературни произведения, посочване на важни исторически дати
и факти и др.

В заключението също биха могли да се използват сентенции
и поговорки, но тяхната функция е да създадат ефекта на края и
да се повишат емоциите същевременно.

Основната част на тържествената реч в зависимост от по-
вода може да има следните възможни структури.

– Ретроспективен анализ или разказ – ако речта е за юбилей
на училището или на друга образователна и културна ин-
ституция.

– Представяне на дати в хронология накратко и проследяване
успехите на училището – отново по повод юбилей, годиш-
нина, дейности по проекти и др.
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– Важни моменти от биографията при отдаване почит на
учител или директор, като се посочват професионалните
успехи, приносите, постиженията в творчески и организа-
ционен план, мирогледа и философските възгледи, публи-
кациите и др.

– Етапи и финални резултати при работа по проект и евен-
туално извеждане на имена на активни участници в тях.

– Представяне на митове, легенди, приказки, ако тържест-
вена реч е по повод Коледа, 1 март, 3 март или друг ден от
календара, който е свързан с традиции и чествания.

– Факти, събития, наименования на географски райони, имена,
ако тържествената реч е по повод национален празник
например.

– Хронология на историята на училището, акцент върху важни
учебни предмети, интересни моменти от учебния процес;
имена на учители; данни за олимпиади, състезания, проекти,
конкурси и други, както и лични истории. Това са възможни
съдържателни и структурни елементи при подготовката
на реч по повод тържество при дипломиране и завършване
на училище.

Писането на речи е творчески процес и може да се реализира
чрез индивидуална или екипна работа. Подготовката на речите е
съобразена със ситуацията, повода, традициите, индивидуалността
на оратора.

Ето защо посочените по-горе примери са само насоки при
създаването на текста на речта или презентацията.

При хронологията може да се започне от последното събитие
или успех, или да се тръгне от първите постижения. Също така
ораторът може да се спре на най-големия успех в началото на
речта и след това да допълни историята и разказа с факти, под-
брани от него или екипа.

Стилът и езикът на тържествените речи е висок. Не е прието
да се използват думи от разговорния език, жаргони и сленг, които
имат отрицателни значения и конотации.

Тържествените речи имат за предназначение да обединяват,
да създават идентичност, в това число образователна и институ-
ционална, а това предполага образност и използване на повече ре-
торични фигури, сред които метафора, градация, реторични въпроси,
хипербола, олицетворение, сравнение и др.
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Ролеви игри
Уточнете каква реч ще произнасяте според: жанра, си-

туацията/събитието, аудиторията и целите.
Каква е речта според жанра?
– поздравително слово – адрес;
– благодарствена реч;
– реч при откриване на събитие;
– реч при закриване на събитие;
– реч по повод юбилей на училище;
– реч по повод национален празник;
– реч по повод завършване на средното или основното училище.
Какво е събитието/ситуацията?
Каква е аудиторията?
Какви са целите?
Как да напишем реч?
Ролева игра

Задача 1. Напишете тържествена реч от името на ученик. Опи-
шете ситуацията.

Ученикът трябва да произнесе поздравителна реч по време
на събитие: тържество на училището по повод Коледа.
Обстановката е приятна, полуформална, има добро настрое-
ние. Залата е в сградата на училището.
Аудиторията е от ученици, смесена по пол и възраст, мла-
дите хора са от 15 до 18 години.
Целите са да се създаде приятна атмосфера и да има поло-
жителни емоции.

Напишете тази реч, като следвате указанията за кратко
встъпление. В основната част: подчертаване важността на
събитието, извеждане необходимостта от създаване на ат-
мосфера и съпреживяване на емоциите; представяне въз-
можност за изява на таланти; потребността от спазване на
традициите и продължаването им; посочване на креативни
идеи и инициативи, реализирани от класовете. Напишете
поздравления накрая в заключителната част.
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Благодарствена реч
Задача 2. Напишете благодарствена реч от името на ученик. Опи-
шете ситуацията.

Ученикът трябва да произнесе благодарствена реч по време
на събитие: връчване на награда за постигнати успехи:
спортно събитие, олимпиада, състезание, конкурс, други.
Обстановката е приятна, полуформална, има добро настрое-
ние. Залата е в сградата на училището.
Аудиторията е от ученици, смесена по пол и възраст, мла-
дите хора са от 15 до 18 години.
Целите са да се създаде приятна атмосфера и да се изгради
чувство за принадлежност към институция или група, екип
или колектив.

Напишете тази реч, като следвате указанията за учтиво об-
ръщение, за кратко встъпление, за кратко представяне на успе-
хите.
Важно е да се изкаже благодарност накрая към треньор, учите-
ли, членове на отбора, консултанти, експерти, лекари и др.

Поздравителен адрес
Задача 3. Напишете поздравителен адрес от името на ученик. Опи-
шете ситуацията.

Ученикът трябва да произнесе поздравителна реч/адрес по
време на събитие. Той поздравява като член на спортния екип
и се обръща към спечелилия спортист дадено спортно или
друго състезание.
Обстановката е приятна, полуформална, има добро настрое-
ние. Залата е в сградата на училището.
Аудиторията е от ученици, смесена по пол и възраст, мла-
дите хора са от 15 до 18 години.
Целите са да се създаде приятна атмосфера и да се покаже
добър пример.
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Напишете тази реч, като следвате указанията за кратко
встъпление, подчертаване на успехите на училището, класо-
вете, работа по проекти, успехи на олимпиади и състезания,
в основната част. Напишете поздравления накрая.

Задача 4. Напишете тържествена реч от името на ученик по повод
юбилей на училището, тържество, събития от годишния календар
и др. Опишете ситуацията.

Ученикът трябва да произнесе поздравителна реч по време
на събитие: тържество на училището.
Обстановката е приятна, полуформална, има добро настрое-
ние. Залата е в сградата на училището.

Аудиторията е от ученици, смесена по пол и възраст, мла-
дите хора от 15 до 18 години.
Целите са да се създаде приятна атмосфера и да се изгра-
дят ценности на уважение и респект към образованието и
образователната институция.

Напишете тази реч, като следвате указанията за кратко
встъпление, подчертаване на успехите на училището, кла-
совете, работа по проекти, успехи на олимпиади и състеза-
ния, в основната част. Напишете поздравления накрая.

Примери за речи
Пример за тържествена реч:
Уважаема госпожо Директор,
Уважаеми учители,
Скъпи приятели и ученици,
Ще бъда кратък в този тържествен ден. Знаете повода.
Ние сме ученици от престижно училище. Ние имаме успехи

не само в часовете и по отделните предмети. Ние постигаме високи
резултати на състезания и олимпиади. Ние участваме в проекти и
развиваме умения за екипна работа. Ние сме креативни и имаме
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състезателен дух. Ние обаче работим и в благотворителни кампа-
нии в помощ на възрастни хора.

Няма да споменавам конкретни имена и данни.
Днес е време да кажем, че сме част от общност и всеки един

от нас има възможност да се развива. Важното е и в тържестве-
ния момент да си кажем:

Успяваме и ще успяваме!
Весело настроение пожелавам!

Пример за приветствена реч
Уважаеми господин Петров,
От името на нашия клас/комисията искаме да Ви привет-

стваме по повод получаване на наградата „Учител на годината“.
Тя е заслужена и е резултат на оценка на комисията, която реши,
че Вие сте достоен да я получите. 20 години работа и 20 години
успехи на учениците на спортни състезания. Това са не само дати
и години, а доказателство за всеотдаен труд на талантлив човек.
Още веднъж, поздравления за наградата!

Пример за реч при откриване на събития
Здравейте, уважаеми гости!
Позволете ми да открия тържеството по повод връчване на

дипломите на випуск 2022 година. За мене е чест да кажа, че ние
сме успели и че това е поредният успешен випуск. Ще имаме
възможността да чуем нашите учители и директори, завършили
ученици и представители на бизнеса. Затова с тези думи откривам
събитието и нека да приветстваме учениците, които вече няма да
са част от нашата училищна общност, а ще поемат по своя път.
Някои ще продължат да учат в университети. Други ще решат да
работят. Трети ще съчетават работа и учене. Всеки обаче ще има
спомените за уроците, за изпитите, за преодоляване на трудностите.
Всеки ще има спомени и за смешните ситуации. Всеки по свой
начин ще оцени съзряването в училище. И така нека продължим с
тържеството.
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Пример за реч по повод юбилей на училището
Уважаема госпожо Директор,
Уважаеми учители,
Скъпи приятели и ученици,
50 години или 5 десетилетия са времето, в което училището

се утвърди като иновативно. Хиляди ученици се дипломират през
тези 5 десетилетия. Те получават не само дипломи, но и знания.
Учениците участват в проекти, те показват, че са креативни и
организирани.

Други ученици се включват в олимпиади, в различни със-
тезания и показват, че имат знания и че побеждават.  Медалите,
сертификатите и грамотите са доказателство за това.

Трета група ученици също побеждават, те са участници в
спортни състезания.

Четвърта група имат артистични таланти и те се изявяват в
тържества и културни събития.

Учителите всеотдайно преподават знания по различни пред-
мети.

Директорът ръководи училището.
Ние сме любознателни и имаме уважение към знанието. Ние

получаваме тези знания в часовете.
Затова искам от името на випуск 2022 година да поздравя

всички: учители, директора, дипломирани ученици и тези, които
още са в класните стаи, с настоящия юбилей!
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Писане и произнасяне на речи в училище

Речи, предназначени за делови срещи в училище

Теоретични знания и методически насоки
Училището се приема като място за получаване на знания и

за развиване на аналитични умения. Училището има образователни
и възпитателни цели. През последните десетилетия в училищата
се развива активна дейност, свързана с проекти. Учениците рабо-
тят и в т.нар. ученически парламенти. Те стават активни участници
понякога при вземане на решения на равнище клас. Екипната работа
в часовете и по проекти също предполага делови и прагматичен
подход, даване на информация и инструкции, мотивиране и посоч-
ване на пропуски и грешки или критикуване. Накратко, училището
е образователна институция, която обогатява функциите си. Някои
от тях са насочени към формиране на ценности на активни граж-
дани, на млади хора с умения да участват в процеси за вземане на
решения на различни равнища.

Ето защо тази група речи са обединени, макар и с известна
условност, в отделна група. Те са с прагматична ориентация и носят
елементи на бизнес/деловите изказвания.

Целите на тази група речи са различни. Екипната работа в
часовете и по проекти също предполага делови и прагматичен под-
ход, даване на информация и инструкции, мотивиране и посочване
на пропуски и грешки или критикуване.

В структурата на тези речи остава принципът за триделната
структура: увод, основна част и заключение.

Преди увода ораторът прави обръщения към аудиторията, а
целта е да се навлезе бързо и делово в работата. Тук отново се
спазват правилата и нормите на етикета и протокола.

Уводът има за цел да създаде делова атмосфера. Затова в
него подходящи са реторични похвати като аргумент по същество
или посочване на факти, цитати от документи, синтезирано пред-
ставяне на предстоящите задачи и дейности и др.

В заключението няма емоционални апели и призиви, по-скоро
обобщение накратко на информацията.
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В заключението обобщаването на важната информация при
инструктажа и информация са уместни като реторичен подход.
При мотивиращата реч може да има емоционален апел. При крити-
куващата реч трябва да има синтез на казаното по същество и
поощрение да се продължи работата в бъдеще към успешен финал.

Основната част на деловото изказване или реч в зависимост
от повода може да има следните възможни структури.

– Информиращо изказване или реч
Информацията се представя от ръководителя в началото на

един проект, дейност, състезание.
Тя трябва да бъде ясна и добре структурирана.
Конкретиката се изразява в посочване на данни, дати, имена,

критерии, етапи, дейности, условия за реализация.
Времевите параметри се казват точно и ясно.
Отговорниците за отделните дейности също се съобщават

ясно и точно.
Целта е да има пълна и същевременно конкретна информа-

ция, структурираност и яснота в представянето £.
– Инструктиращо изказване или реч
Възможен вариант за структурирането на инструктиращата

реч е даване отговор на следните 5 К въпроса:
Какво предстои да се извърши?
Кой/кои са отговорни за реализацията?
Къде се осъществява дейността?
Кога се осъществява дейността?
Как се осъществява дейността?
От съществена важност е да се посочат точно и ясно специ-

фиките на дейността, времевите и териториалните параметри, ли-
цата и отговарящите за дейностите.

Накрая се представят инструкции, съвети и препоръки как
да се осъществи дейността. Възможно е да се цитират норми,
стандарти, протоколни изисквания, критерии, изисквания и др.

Инструктиращата реч изглежда привидно лесна, но тя пред-
полага опит и структуриране на предварително известната инфор-
мация. Деловото изказване допринася за създаване на работна
атмосфера и формира управленски и комуникативен опит.
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– Мотивираща реч
Мотивиращата реч съчетава деловия стил на говорене и емо-

циите. Това е така, защото не е възможно да мотивираш някого да
участва, ако си само делови човек, който разчита на шаблони и кли-
шета и на „сух“ изказ. Това е така, защото ако се акцентира само
на емоциите, а няма конкретика и яснота, делови изказ и устано-
вяване на същественото, също не би могло да се постигне успех.

Не по-малко важно е да се изгради профил на получателя на
деловото съобщение или адресата на деловата комуникация, било
то ученик или студент. Аудиторията е особено важна, ако присъства
при произнасяне на речта. Това може да са членове на екип, рабо-
тещи по даден проект, съученици или състуденти. Те не са преки
адресати, но чуват и виждат. Възможно е мотивиращата реч да е
произнесена с участието само на двамата. Това са адресантът –
отправителят на съобщението и адресатът – получателят на съоб-
щението. Това създава специфична ситуация и атмосфера, което
не изключва намирането на баланс емоции – деловитост.

Също така е важно да се знае кое би мотивирало дадена лич-
ност. Има различни мотиватори. Освен известната пирамида на
Маслоу, има и други известни мотивационни фактори. За едни това
е натрупване на опит: организационен, екипен, професионален. За
други е получаване на награда и признание. За трети са важни
финансовите измерения. За четвърти предизвикателството и емо-
циите са мотиватори. Успехът в кариерното развитие също е моти-
ватор. Ето защо е необходимо предварително да има анализ и
знания относно участници кой с какво би могъл да бъде мотивиран
да участва в дадена дейност.

– Критикуваща реч
При нея в основната част е важно да се посочат точно какви

са пропуските и грешките, на кой етап от дейността или проекта
са допуснати, в какво се изразяват те.

Кои инструкции не са спазени, коя информация не е била раз-
брана точно?

Какво е било поведението на участника, за да се стигне до
тези грешки и пропуски?

Какви качества е трябвало да прояви участникът, за да има
успехи?
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Какви качества е показал участникът, за да се допуснат
грешките?

Какво трябва да развие в бъдеще като знания и умения, като
поведение и качества, за да има ораторът успехи?

Писането на този тип речи е творчески процес, който обаче
протича интензивно. В повечето случаи подготовката на такива
делови изказвания е индивидуална работа. Подготовката е съобра-
зена със ситуацията и с индивидуалността на оратора, но емоцио-
налният градус не трябва да е висок.

Посочените по-горе примери за информираща, инструкти-
раща, мотивираща и критикуваща реч са само насоки при създа-
ването на текста. Ученикът или студентът може да приложи и ин-
дивидуален подход, спазвайки принципа на уместността.

Стилът на деловите изказвания или речи е близък до офи-
циално-деловия, но не изключва и образен език. Има специфични
термини, изреченията са кратки, стремежът е към яснота. Не е
препоръчително да се използват думи от разговорния език, жаргони
и сленг, те имат отрицателни значения и не са подходящи при съз-
даване на делова атмосфера.

Деловите изказвания/бизнес речи имат за предназначение
да създават общности, те са част от работата в екипи и в малки
групи – по-често. Ето защо е важно те да са кратки и да не създават
комуникативни бариери.

Ролеви игри
Уточнете каква реч ще произнасяте според: жанра,

ситуацията/събитието, аудиторията и целите.
Каква е речта според жанра:
– информираща;
– инструктираща;
– мотивираща;
– критикуваща.
Какво е събитието/ситуацията?
Каква е аудиторията?
Какви са целите?
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Ролева игра
Как да напишем реч в различни ситуации, свързани с проекти,

работа в училище, ученически парламент и формиране на поведение
за активно участие в гражданското общество и бизнеса?

Развиване едновременно на умения за писане и произнасяне
на речи в даден контекст и развиване на реторично гражданство
(разбирано като умението на младите хора да участват в общест-
вото като добри оратори, дебатьори, модератори, преговарящи и
др.) и на активно гражданско поведение.

Задача 1. Напишете информираща реч от името на ученик. Опи-
шете ситуацията.

Ученикът трябва да произнесе информираща реч в началото
на работа на екипен принцип по проект.
Обстановката е формална, залата е в сградата на учили-
щето.
Аудиторията е от ученици, смесена по пол и възраст, мла-
дите хора са от 15 до 19 години.
Целта е да се предостави конкретна информация.

Напишете тази реч, като следвате указанията.
Кратко встъпление.
Коректно представяне на същността на дадена дейност по
проект.
Обобщения в края на речта.

Задача 2. Напишете инструктираща реч от името на ученик. Опи-
шете ситуацията.

Ученикът трябва да произнесе инструктираща реч в хода
на работата на екипен принцип по проект. Той е лидер на
екипа – мениджър на дадена дейност.
Обстановката е формална, учебна стая или зала в сградата
на училището.
Аудиторията е от ученици, смесена по пол и възраст, мла-
дите хора са от 15 до 19 години.
Целта е да се даде кратък инструктаж по ясен и точен
начин спрямо дейностите, сроковете и отговорниците.
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Напишете тази реч, като следвате указанията.
Кратко встъпление.
Коректно представяне на задачите, сроковете и отговорни-
ците по дадена дейност по проект.
Задайте въпроси дали са ясни инструкциите в края на речта.
Дайте отговори и допълнителна информация, ако има въпроси.

Задача 3. Напишете мотивираща реч от името на ученик. Опишете
ситуацията.

Ученикът трябва да произнесе мотивираща реч преди да-
дена дейност от проект, организиране на събитие в класа.
Той е лидер на екипа – мениджър на дадена дейност.
Обстановката е формална, училищна стая или зала в сгра-
дата на училището.
Аудиторията е от ученици. Екипът е малък и работи по кон-
кретна дейност.
Целите са:
– Да се мотивират членовете на екипа да работят ефек-
тивно;
– Да спазват сроковете;
– Да докажат умения за работа в екип и същевременно да
се изявят.

Напишете тази реч, като следвате указанията.
Кратко встъпление.
Коректно и етично представяне на ситуацията.
Аргументи и мотивиране как членовете на екипа да успеят
в работата.
Аргументи как да се включат в дадена дейност.
Аргументи за възможността да развият умения за работа
в екип и креативни умения.

Задача 4. Напишете критикуваща реч от името на ученик. Опишете
ситуацията.

Ученикът трябва да произнесе критикуваща реч след работа
по дадена дейност от проект. Той е лидер на екипа – ме-
ниджър на дадена дейност.
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Обстановката е формална, учебна стая или  зала в сградата
на училището.
Аудиторията е от ученици. Екипът е малък и работи по кон-
кретна дейност.
Целта е да се критикува член на екипа и да се посочат кон-
кретни грешки – неспазени срокове, неизпълнение на дадени
задачи. Основен принцип е да се следват етичните норми и
правила.

Напишете тази реч, като следвате указанията.
Кратък увод.
Установяване кое би мотивирало учениците.
Подбор на аргументи.
Структуриране на аргументите.
Поставяне акцент върху възможността да развият умения
за работа в екип.
Допълнителни стимули: възможности за демонстриране на
креативност.

Примери за речи:
Информираща реч
Здравейте! Знаете, че съм лидер на екипа. Проектът е свър-

зан с развиване на дигитална грамотност у учениците в нашето
училище. Ние сме водещ екип.  Ние трябва да работим за намиране
на казуси. Тези казуси са свързани с усъвършенстване на дигитал-
ната грамотност на учениците. Ние ще работим за това да нами-
раме фалшиви профили в социалните мрежи. Ние ще развием уме-
ния да се предпазваме и от кибертормоз. Започваме от утре.

Инструктираща реч
Здравейте отново! Вече знаете за проекта за развиване на

дигитална грамотност. Ето и разпределението на задачите. Търсим
фалшиви профили в социалните мрежи. Иван ще работи с Facebook.
Мария ще проучва Instagram. Лили има за задача да анализира
фалшиви профили в YouTube. Тодор проучва Twitter. Срок   един
месец за представяне на първите анализи. По имейлите ще полу-
чите инструкциите, сроковете и указанията за анализи. Facebook
групата също е възможност да общуваме по задачите.
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Мотивираща реч
Здравейте! Нека поговорим за ползите от работата по проек-

та за развиване на дигитална грамотност. Знам, че всички ние
имаме доста добро ниво на дигитална грамотност. Сега обаче е
важно да я усъвършенстваме в посока анализи на фалшиви профили
в социалните мрежи. Утре ще работим като мениджъри и анали-
затори, експерти и консултанти. Затова е важно сега в училище да
се подготвим за това. Уверен съм, че ще участвате активно в
проекта според задачите, които вече получихте по имейл. За най-
добрите ще има награди и стимули.

Критикуваща реч
Здравейте, приятели. Позволявам си така да се обърна към

вас в края на проекта. Наистина успяхме да изпълним задачите.
Имаме и пропуски. Сроковете са важни и те невинаги се спазваха.
Особено от Иван. Инструкциите са важни, Мария е креативна, но
понякога не следва указанията. Имахте чудесни идеи, но отчетите
изискват точни описания и точна информация. Работете в тази
посока. Важно е да има самоорганизация, спазване на срокове и
стандарти при оформяне на отчетите. Това се отнася особено за
Тодор и Лили.
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Писане и произнасяне на речи в училище

Видове речи според функциите: въодушевяваща,
призоваваща, убеждаваща

Теоретични знания и методически насоки
Реториката от древността до третото десетилетие на 21. век е

насочена към това да се постига убеждаване на аудиторията, да
се въздейства върху нея, да се търси сближаване на позициите на
членовете на аудиторията с тези на оратора. В тази група са вклю-
чени речи с различна насоченост и функционално предназначение.

Въодушевяващата и призоваваща реч се отличават с пове-
че емоции и патетика. Освен конкретната ситуация е важно да се
отчитат нагласите на аудиторията. Не по-малко важно е да се поз-
нават ценностите. Същевременно представянето на идеи и каузи
може да е част от съдържанието на тези речи. Ето защо те не са
хомогенни и еднотипни. Те представят информация по важни и зна-
чими поводи за личността, групата, колектива, екипа, организа-
цията, институцията. Тази информация обаче не е скучно изведена,
а е представена в ситуация, която предполага съпреживяване и
въвличане на аудиторията или поне на някои от членовете.

Тези речи имат триделна структура. В увода ораторът се
обръща към аудитория не само за да привлече вниманието, но и
да създаде впечатление за съобщност, атмосфера на единение.
Същевременно той спазва правилата и нормите на етикета и про-
токола, не допуска разединение и обида.

Заключението е с висок емоционален градус, възможно е в
него да има апели и призиви.

Основната част на въодушевяващата и призоваваща реч спо-
ред повода може да има следните възможни структури.

– Кратък хронологичен преглед на успехите и постиженията:
проекти, състезания, конкурси, награди, признания, оценки
от оценяващи организации, класации, рейтинги и др.

– Извеждане на интересни факти от историята, от митове,
легенди, приказки, от традиции и чествания. Целта е да се
свържат с ценности и каузи.
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– Факти, които са важни в дадена сфера, и те създават усе-
щане за гордост, признание, за идентичност. Механизмът
на идентификацията чрез местоимението първо лице един-
ствено число „Ние“ е възможна синтактична и реторична
конструкция. Апелите и послания „Нека да…“, „Нека ние
да…“, „Нека ние заедно да..“, са подходящи в такива речи.

Писането на речи е интензивна дейност, тя изисква деликат-
ност и усет за емоциите на аудиторията. Творческият процес при
създаването им не е лесен. Той е индивидуална работа най-често.
Добре е да се прочете предварително текстът от учител, препода-
вател, експерт, за да не се допуснат грешки. В някои случаи обаче
такива речи се произнасят и спонтанно. Тогава ораторът трябва
да е опитен.

Стилът и езикът на тези речи е висок. Разговорният език,
жаргоните и сленгът не са подходящи. Ако те се използват, въз-
можно е отрицателните значения да не допринесат за постигане
на ораторските цели: приповдигнато настроение, положителни емо-
ции, съпреживяване в рамките на събитието, емпатия и др.

Речите, които имат като функция въодушевяване, са пред-
назначение да създават приятна атмосфера и да обединяват около
ценности, каузи, идеи, концепции. Тези речи съдържат емоционални
призиви и апели. Спецификата на тези речи изисква използване на
повече реторични фигури, сред които метафора, градация, рето-
рични въпроси, хипербола, олицетворение, сравнение и др. Образ-
ният език или фигуративният стил са съществена особеност на
тези речи. Същевременно е важно да се намери баланс и да има
граница, за да не се стигне до ненужна патетика и твърде силни
емоции, които не са уместни за дадената ситуация.

Убеждаващата реч е натоварена с други функции. Ето
защо тя изисква баланс между аргументи и реторични фигури, пси-
хологически подходи и комуникативни техники. Информацията е
съществена част от убеждаващата реч. Това може да е актуална
или значима информация за дадена група или общност. Подборът
на важни моменти от нея и преструктурирането й са първият етап.
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Следват извеждане на аргументи от достъпни, авторитетни и на-
деждни източници. Важно е да не се допускат неистинни факти и
недоказани аргументи в тази реч. Също така балансът между логи-
ката като изложение и интересно представяне е необходим. Логи-
ческите принципи и закони индукция, дедукция, аналогия могат да
са полезни при изграждане на аргументацията.

Ораторът преценява кои аргументи са убедителни и силни
за дадена аудитория. Това са аргумент по същество, аргумент на
авторитета, аргумент на силата, популистки аргумент.

При убеждаващата реч е необходима концентрация на вни-
манието и отчитане сигналите на обратна връзка, за да не се стигне
до разединяване на аудиторията.

Препоръките при структуриране на тази реч са не повече от
три тези или твърдения. Следва принципът на балансирано пред-
ставяне по два или три аргумента към всяка теза и твърдение. Не
бива да се допуска по едната теза или твърдение да има четири
аргумента например, по втората – два, а по третата – един. Така
не се постига желаният ефект и убеждаващата реч не може да
постигне функционалното си предназначение.

Възможен вариант за писане на убеждаваща реч е дедук-
тивният подход, като се почне от общото към частното, от дефи-
ниция, от въвеждане на термини или понятие и се премине към
постепенно представяне на конкретна информация.

Примерите са само насоки при създаването на текста на речта.

Ролеви игри
Уточнете каква реч ще произнасяте.
Каква е речта според жанра, целите, аудиторията и си-

туацията:
– въодушевяваща;
– призоваваща;
– убеждаваща.
Какво е събитието/ситуацията?
Каква е аудиторията?
Какви са целите?
Симулативни игри
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Как да напишем реч в различни ситуации в часовете и в
отделни класове, както и при реализиране на дейности по проекти
в училище?

Тук е важно да се изгражда умение да се работи в малки
групи и екипи?

Важно е също така и развиване едновременно на умения за
писане и произнасяне на речи в даден контекст.

Важно е усъвършенстването на уменията да се съчетават
основните реторични канони етос, патос, логос.

Задача 1. Напишете въодушевяваща реч от името на ученик. По-
сочете клас, паралелка и възраст. Опишете ситуацията.

Ученикът трябва да произнесе въодушевяваща реч преди
работа по дадена дейност от проект или подготовка на съ-
битие: тържество. Той е оторизиран да организира дейността
и работата в малки групи и екипи.
Обстановката е формална или полуформална, може да е на
открито, може да е учебна стая в сградата на училището.
Аудиторията е от ученици. Посочете клас, паралелка и въз-
раст.
Екипът е малък и работи по конкретна дейност.
Целта е да се въодушевят членове на екипа. Основен прин-
цип е да се спазват етичните норми и правила. Първата
препоръка е да се въздейства върху емоциите. Втората пре-
поръка е да не се стигне до прекомерна патетика и еска-
лация на емоции. Третата препоръка е да има баланс между
етос, патос, логос.

Напишете тази реч, като следвате указанията:
– кратко встъпление;
– намиране на тези и аргументи;
– формулиране на апели и призиви;
– евентуално призоваване към действие.
Въздействие: повишаване на емоциите и ангажиране към
действие.
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Задача 2. Напишете призоваваща реч от името на ученик. Опишете
ситуацията.

– Ученикът трябва да произнесе призоваваща реч преди
работа по дадена дейност от проект.  Той е лидер на екипа.
– Обстановката е формална или полуформална, учебна стая
или зала в сградата на училището.
– Аудиторията е от ученици. Екипът е малък и работи по
конкретна дейност.
– Целта е да призове екипа и да изпълни дадена задача в
даден момент при ясни параметри и срокове. Основен прин-
цип е да се спазват етичните норми и правила. Да се постигне
ангажиране и тръгване към действия, като се търси баланс
при въздействието върху емоции и разум. Да има призиви и
апели накрая на речта.

Напишете речта.
Следвайте указанията за кратко встъпление, коректно пред-
ставяне на задачите.
Акцентирайте върху важността да се реализира точно и
качествено и в срок дадена задача.
Изберете дали фокусът ще е върху работата на екипен прин-
цип или като отделни участници в дадена дейност.

Задача 3. Напишете убеждаваща реч от името на ученик. Опишете
ситуацията.

– Ученикът трябва да произнесе убеждаваща реч преди
работа по дадена дейност или на даден етап от нея.  Той е
лидер на екипа.
– Обстановката е формална, учебна стая или зала в сгра-
дата на училището.
– Аудиторията е от ученици. Екипът е малък и работи по
конкретна дейност.
– Целта е да се убедят член на екипа или целият екип във
важността да се реализира дадена дейност. Основен прин-
цип е да се спазват етичните норми и правила.
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Напишете тази реч, като следвате указанията за кратко
встъпление.
Представете коректно аргументи и се стремете да убедите
аудиторията, че успехът е важен.
Акцентирайте на това, че е необходимо да се финализира
дадена дейност по проект.
Дайте аргументи за това, че е важно учениците да развият
умения за екипна работа.
Дайте аргументи за това, че е необходимо покриване на
предварително зададени критерии чрез самоорганизация
или координиране на дейности.

Примери за речи:
Въодушевяваща реч
Здравейте! Утре е крайният срок. Ако искаме да спазим

срока и да сме интересни и атрактивни, трябва да се организираме.
Имате идеи, но нека да изберем онези, за които имаме време и
сили. Да няма капризи, екип сме и общият краен резултат е важен.
Всеки от нас има талант, но тук е важно да се обединим. Да няма
страх, напрежение и обиди. Да няма себеизтъкване. Ние трябва
да се представим като екип. И така, приятели, започваме.

Призоваваща реч
Здравейте, тук съм, за да се включа заедно с вас във финала

на подготовката. Имаме два часа до откриване на събитието. Де-
корът е готов. Проверете техниката дали работи, за да няма проб-
леми. Прегледайте сценария. Вижте графика. Всеки да се заеме с
неговите задачи. И така, старт преди началото на събитието. Да
покажем за пореден път, че сме екип, че сме организирани, че сме
креативни, че сме успешни!

Убеждаваща реч
Здравейте!
Стоя пред вас със задачата да ви убедя да се организираме

като екип и да подготвим програмата за училищното тържество
„Млади таланти“. Тази задача ни е възложена от ръководството
на училището. Имаме един месец. Трябва да спазим срока. Знам,
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че сме много натоварени. Също така знам, че сме креативни и
можем да работим в екип, под стрес и да постигаме резултати.

Нека разпределим работата в малки групи и на всеки три
дни да се събираме и да обсъждаме постигнатото. Имаме задачи
да напишем покани, да ги изпратим по имейл, да направим сценарий,
да подготвим сертификатите и грамотите, благодарствените пис-
ма.

Лили и Иван имат опит, добри са със софтуерите, креативни
са.

Втората група задачи са да подготвим залата, да има водещи
на събитието, те да имат сценарий, да репетират.

Имаме таланти, Мери и Петър ще се заемат с това да напи-
шат репликите и да синхронизират.

Трябва за пореден път да докажем, че сме екип, че сме креа-
тивни и отговорни.

На линия съм за координацията, Фейсбук групата е отворена
за комуникацията също.
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Дебати и дискусии

Теми и въпроси:
Как да организираме обучението и тренинга на дебати в учи-

лище?
Как да участваме ефективно по време на дебати в училище?
Как да бъдеш силен, убедителен и етичен дебатьор?

Дебати

Теоретични знания и методически насоки
Дебат или дебати са термини, които са част от съвременната

реторична теория.
Дебат или дебати са съвременни реторични практики.
Дебат или дебати се организират и провеждат в училище

като част от учебния процес.
Дебат или дебати се организират и провеждат като част от

извънкласни дейности или по проекти.
Дебатът или дебатите подпомагат подготовката на учени-

ците за това да бъдат активни граждани, като участват в обсъж-
дане на значими за обществото теми.

Дебатът или дебатите подпомагат развиването на оратор-
ските умения в един различен жанр или формат.

Дебатьорите развиват бързина на мисълта, концентрация, раз-
пределеност на вниманието, подготовка на аргументи и аргумен-
тацията, уместно и ефективно използване на контрааргументи и др.

Дебатът от реторична гледна точка и критериите за класи-
фикация е диалогичен формат, той предполага различни и дори
противоположни, полярни гледни точки по дадена тема. Стремежът
на дебатьорите е да бъдат победители в словесните двубои. Те
осъзнават, че имат опонент или опоненти в дебата и че трябва да
доказват своите тези. Участниците разбират, че е важно да изпол-
зват контрааргументи срещу опонента, да знаят неговите слабости.

Дебатьорите поетапно разбират и усвояват важността да
бъдат етични във воденето на дебатите.

Ако се изберат или адаптират формати, в които има водещи,
председател или модератори, това развива умения за направляване
на диалога.
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След тези накратко дадени теоретични знания или ориентири
по-скоро, са важни методическите насоки.

Преподавателят, лекторът, учителят, треньорът трябва да
имат знания за дебата и за видовете дебати и да реализират под-
готовката на равнища:

– информация и инструктаж относно вида дебат;
– информация и инструктаж относно сценария на дебата;
– информация и инструктаж относно етичните норми и пра-

вила за участие в дебата;
– информация и инструктаж за подготовка на аргументите,

аргументацията и контрааргументите;
– информация и инструктаж за подготовка на речите или из-

казванията според вида дебат;
– информация и инструктаж относно кръстосания разпит;
– информация и инструктаж относно използването на неези-

ковите средства;
– информация и инструктаж относно управление на времето,

поведението, концентрацията и др. към участниците.

Ролеви игри
Определете какъв вид дебат ще проведете въз основа на:

ситуацията и целите.
Какво представлява дебатът според жанра/формата/програ-

мата/образователната традиция?
 Дебат по модела Карл Попър
 Дебат по модела Линкълн-Дъглас
 Спор по социалнозначима за обществото тема
 Президентски дебат по образец на САЩ – един срещу един.

Цели:
Как да подготвят аргументи и аргументация?
Как да намерят подходящи и надеждни източници?
Как да подбират аргументи?
Как да установяват достоверността на фактите и на аргумен-

тите?
Как да разпознават фалшиви новини и невярна информация?
Как да получават информация за формˆта, сценария, ролите

на общуване и т.н.?
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Как да спазват етичните правила за участие по време на
дебата?

Как да бъдат силни и убедителни участници и дебатьори?

Етап 1. Информация за дебата и видовете дебати
  Информация за характеристиката и функциите на

дебата.
Атмосферата на дебата е на основата на полемиката и проти-

вопоставяне на различни гледни точки.
Участниците са опоненти.
Те защитават различни или полярни позиции.
Те се опитват да бъдат победители в края на дебата.
Целта е да се създаде баланс между убедителния начин на

говорене и етичния модел на поведение.

Етап 2. Информация за сценария на дебата и ролите в
комуникацията

 Информацията и инструкциите са на няколко етапа.
Първа стъпка: Сценарий. Учителят точно и ясно информира

за сценария и вида на дебата.
Втора стъпка: Организация на дебата. Учителят представя

времевите параметри и изисквания.
Трета стъпка: Комуникационни роли. Учителят описва ро-

лите на участниците, отборите, на ръководителя – следящия за вре-
мето и воденето на диалога.

Четвърта стъпка: Етика. Учителят съобщава основните
етични норми и правила.

Пета стъпка: Аргументация. Учителят посочва накратко
изискванията за видовете аргументи, източниците за намиране на
аргументи и за аргументацията.

Етап 3. Намиране на аргументи
 Аргументи и аргументации.
Учениците трябва да намерят аргументи от различни източ-

ници.
Учителят информира учениците за аргументите от реторична

гледна точка.
Той дава нова информация или припомня видовете аргументи.
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Учителят дава указания за това кои източници да се изпол-
зват за намиране на аргументи. Той разграничава кои от тях са
достоверни и надеждни и кои не е препоръчително да се използват.

Учителят дава указания как да се подготви аргументът.
Той дава информация за контрааргументи и начини за неутра-

лизиране на аргументите на опонента, които не са достоверни.

Етап 4. Ролева игра
 Участниците изпълняват ролева игра, като следват

сценария и насоките.
В онези дебати, в които има модератор или председател, той/

тя също играе своята комуникативна роля, за да направлява диалога.
Ако в дебата има роля на мениджър, следящ за времето, той

също изпълнява тази роля.
Целите са следните:
 Да се избегнат отклонения от предварителните правила за

времето.
 Да се спазват предварителните указания.
 Да се спазва сценарият.
 Да се избягват нарушения на етичните норми и правила.

Етап 5. Анализ и съвети
  Анализ на различни нива: сценарий, роли, управление

на времето, аргументи и др.
 Съвети, дадени от учителя.

Учителят анализира дебата по сценария, изпълнението на
ролевата игра, спазването на правилата и етичните норми.

Учителят посочва кои са най-добрите дебатьори и обяснява
защо.

Учителят обръща внимание на използваните аргументи и на
силата на убеждаване на тези аргументи.

Учителят анализира динамиката на дебата и постиженията
в ролевата игра.

Учителят дава съвети и за неезикови средства, ако това е
предвидено в обучението по дебати.

Източници
WARBLETONCOUNCIL – https://bg.warbletoncouncil.org/

tipos-de-debate-12968



Преподаване на реторика онлайн: отворени ресурси36

Дискусии

Теми и въпроси:
– Как да организираме обучение и тренинги за дискусиите в

училище?
– Как да участваме ефективно в дискусиите в училище?
– Как да бъдем силни, убедителни и етични участници в

дискусиите?
– Как да бъдем етичен и ефективен председател при провеж-

дането на дискусиите?

Теоретични знания и методически насоки
Дискусията и дебатът са термини, които са част от съвремен-

ната реторична теория.
Дискусията и дебатът са съвременни реторични практики.

Кое е общото между дебат и дискусия? Маркираме само
някои от общите характеристики.

– Те са диалогични жанрове или формати, т.е. предполагат
смяна на ролите на говорител и получател на съобщенията.
Те имат сценарии и варианти. В повечето случаи има воде-
щи, председатели и модератори на дискусиите и дебатите.

Какви са разликите между дебат и дискусия? Ето някои от тях.
– Дискусията е насочена към водене на диалог с цел пос-

тигане съгласие или консенсус. Дискусията се организира
с цел изясняване на различията в позициите на различни
страни, които може да са повече от две. Дискусиите про-
тичат в по-спокойна атмосфера. В дискусиите не се цели
еднолична или екипна/групова победа над опонентите на
всяка цена.

– Да си припомним някои от особеностите на дебата: раз-
лични и дори противоположни позиции, стремеж към победа
на опонента, оставане на първоначалните позиции и отстоя-
ването им, по-висока степен на напрежение и динамика.
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Приети са термините „дебатьори“ при дебатите и „участни-
ци“ или „панелисти“ при дискусиите.

Дискусиите се организират и провеждат в училище като част
от учебния процес.

Дискусиите се организират и провеждат като част от извън-
класни дейности или по проекти.

Дискусиите подпомагат подготовката на учениците за това
да бъдат активни граждани, като участват в обсъждането на значи-
ми за обществото теми.

Дискусиите подпомагат развиването на ораторските умения
в един различен жанр или формат. Дискусиите развиват умения не
само да се води диалог, но и да има толерантно, делово, учтиво,
емпатично или асертивно поведение.

Стремежът на панелистите или участниците в дискусиите
не е да бъдат победители на всяка цена, а да допринесат чрез
ясно изведена и структурирана информация за изясняване на гледни
точки или позиции на експерти в дадена област.

Аргументацията е важна в дискусиите, тя се подготвя стара-
телно и внимателно и един от основните принципи е намиране на
факти и данни от авторитетни и достоверни източници. Участни-
ците в дискусиите развиват умения за подбор на аргументи и за
изясняване на различията, но целта е да се стигне и до общи пози-
ции, или до консенсус.

След тези накратко дадени теоретични знания или ориентири
по-скоро, представяме методическите насоки.

Преподавателят, лекторът, учителят, треньорът трябва да имат
знания за дискусията и за видовете дискусии и да реализират подго-
товката на равнища:

– информация и инструктаж относно вида дискусия;
– информация и инструктаж относно сценария на дискусията;
– информация и инструктаж относно етичните норми и пра-

вила за участие в дискусията;
– информация и инструктаж за подготовка на аргументите,

аргументацията и евентуално за контрааргументите;
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– информация и инструктаж за подготовка на речите/изказ-
ванията/презентациите/докладите или изказванията според
вида дискусия;

– информация и инструктаж относно използването на неези-
ковите средства;

– информация и инструктаж относно управление на времето,
поведението, концентрацията и др. към участниците и пане-
листите в дискусията.

Дискусии – Средно и висше училище
Ролеви игри
 Определете какъв вид дискусия ще проведете въз ос-

нова на: ситуацията и целите.
  Каква е дискусията според жанра/формата/програ-

мата/образователната традиция?

Панелна дискусия
Първи вариант

 Един водещ – председател – направляващ – модериращ
дискусията

 Трима или повече участници

Начало на дискусията.
Председателят открива дискусията и представя:
– Темата или темите;
– Участниците или екипите;
– Правилата и етичните норми;
– Комуникативните роли в дискусията;
– Сценария.

Първата част на дискусията – първи панел. Теза и аргу-
менти.

 Първият участник или панелист в дискусията формулира
теза и представя аргументи.

 Вторият участник или панелист в дискусията формулира
теза и представя аргументи.

 Третият участник или панелист в дискусията формулира
теза и представя аргументи.
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Втора част на дискусията – втори панел. Диалог между
участниците в дискусията.

 Всеки участник в дискусията може да зададе въпрос на
друг участник.

 Всеки участник в дискусията може да представи контра-
аргументи срещу тезите на другите участници или пане-
листи.

Краят на дискусията.
 Председателят обобщава допирните точки по обсъжданите

теми от участниците в дискусията.
 Председателят представя различните позиции.
 Председателят информира за предложения и уточнения

по темите.
 Председателят оповестява приноси към значима тема/теми

за обществото или група от него.

Вторият вариант
Един водещ – председател – направляващ дискусията.
Трима или повече участници
Начало на дискусията.
Водещият/председателят открива дискусията и той предста-

вя:
– Тема или теми;
– Участници или екипи;
– Правила и етични норми;
– Комуникативни роли;
– Сценарий.

Частите на дискусията – панели.
1. Първият участник или панелист формулира тезата и пред-

ставя аргументите си.
Въпроси, бележки и аргументи относно тезата на първия

участник в панела.

2. Вторият участник или панелист в дискусията формулира
теза и представя аргументи.

Въпроси, бележки и аргументи относно тезата на вто-
рия участник в дискусията.
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3. Третият участник или панелист/член на експертната група
формулира теза и представя аргументи.

Въпроси, бележки и аргументи относно тезата на тре-
тия участник в дискусията.

Краят на дискусията.
 Председателят обобщава и представя дали има постигнато

съгласие относно някои теми, обсъждани от участниците
в дискусията.

 Председателят представя различните позиции, по които
не е постигнато съгласие или консенсус.

 Председателят информира за предложения и дали има изяс-
няване на темата.

 Председателят оповестява приноси към значима тема/теми
за обществото или група от него.

Аргументация и правила
Как да подготвят аргументи и аргументация?
Как да намерят подходящи и надеждни източници?
Как да подбират аргументи?
Как да потвърдят достоверността на фактите и верността

на аргументите?
Как да разпознават фалшиви новини и невярна информация?
Как да получават информация за формата, сценария, ролите

на общуване и т.н.?
Как да спазват етичните правила за участие по време на

дискусията?
Как да бъдат убедителни участници в дискусията?

Етап 1. Информация за дискусия и видове дискусии
  Информация за характеристиките и функциите на

дискусията.
Атмосферата е позитивна и спокойна.
Участниците или панелистите участват в диалог, но не са

опоненти, които защитават полярни позиции.
Участниците или панелистите в дискусията защитават раз-

лични позиции, но се опитват да изяснят предварително формули-
рани тези, факти, информация.
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Участниците в дискусията се опитват да бъдат позитивни
като панелисти, които се стремят да допринесат за обсъжданата
тема от позицията на експерти. Те се опитват да изяснят темата,
представена в началото на дискусията.

Участниците или панелистите в дискусията помагат да се
вземе решение в полза на дадена група, общество и т.н.

Целта е да се създаде положителна атмосфера и баланс.
Участниците или панелистите в дискусията следват етичен

модел на поведение.

Етап 2. Информация за сценария на дискусията и кому-
никативните роли

 Информацията и инструкциите са на няколко нива.
Първи етап. Информация. Учителят точно и ясно информира

за сценария и вида на дискусията.
Втора стъпка. Организация на дискусията. Учителят пред-

ставя времевите параметри и изисквания.
Трета стъпка. Комуникативни роли. Учителят описва роли-

те на участниците, екипите, отговарящия за управлението на вре-
мето при водене на диалога и др.

Четвърта стъпка. Етика. Учителят съобщава основните
етични норми и правила.

Пета стъпка. Аргументация. Учителят посочва накратко
изискванията за видове аргументи и за аргументацията.

Етап 3. Намиране на аргументи
 Аргументи и аргументации.
Учениците трябва да намерят аргументи от различни източ-

ници.
Учителят информира учениците за аргументите от реторична

гледна точка.
Той дава нова информация или припомня видовете аргументи.
Учителят дава указания за това кои източници да се изпол-

зват за намиране на аргументи. Той разграничава кои от тях са
достоверни и надеждни и кои не е препоръчително да се използват.

Учителят дава указания как да се подготви аргументацията.
Той дава информация за контрааргументи и начини за неут-

рализиране на аргументите на опонента, които не са достоверни.
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Етап 4. Ролева игра
  Участниците изпълняват ролевата игра, като след-

ват сценария и насоките.
В дискусиите, в които има модератор или председател, той/

тя също играе своята комуникативна роля, за да направлява диа-
лога.

Ако в дискусията има роля на т.нар. тайм мениджър, той
също изпълнява тази роля.

Целите са следните.
 Да се избегнат отклонения от предварителното разпреде-

ление и график относно времето.
 Да се спазват предварителните указания.
 Да се спазва сценарият.
 Да се избягват нарушения на етичните норми и правила.

Етап 5. Анализ и съвети
  Анализ на различни нива: сценарий, роли, управление

на времето, аргументи и др.
 Съвети, дадени от учителя.
Учителят анализира спазването на сценария, провеждането

на дискусията, спазването на правилата и етичните норми.
Учителят обявява кои са най-добрите участници в диску-

сията или кой панелист е по-успешен и обяснява защо.
Учителят обръща внимание на използваните аргументи и на

силата на убеждаването на тези аргументи.
Учителят анализира динамиката на дискусията и постиже-

нията в ролевата игра.
Учителят дава съвети и за неезикови средства, ако това е

предвидено в обучението по дискусия.

Източници
http://lecturerclub.com/bg/node/519
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Методически примери

Публично изказване по граждански проблем

Част от програмата за обучение по БЕЛ – клас, средно учи-
лище – България

План
Какво ще научите в този урок:
Какво е публично изказване?
Какво е граждански проблем?
Какво е значима тема в обществото или социалнозначима

тема в дадена актуална ситуация?
Какви са жанровите особености на речта от гледна точка на

реториката?
Каква е структурата или композицията на публичното изказ-

ване?
Кога се произнасят речи? Кога се правят изказвания? По

какви поводи? В какви ситуации? С каква цел?
Как да се подготвим за публично изказване? Как да бъдем

въздействащи оратори?
Кои фактори допринасят за това, публичното изказване да е

успешно и въздействащо?

Какво е публично изказване?
Какви са жанровите особености на речта от гледна точ-

ка на реториката?
Публичното изказване се прави по значима за обществото

тема или по актуален проблем за дадена група от обществото.
Темата може да е икономическа, социална, културна, образо-

вателна или друга.
Публичното изказване играе роля в гражданското общество.
То се произнася от политици, лидери на партии, министри,

министър-председател, представител на неправителствена орга-
низация.

В публичното изказване има теза или твърдение, в което е
представена негова позиция като политик, гражданин, представител
на дадена група от обществото, ръководител в институция, мени-
джър в бизнес организация.
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От реторична гледна точка ораторът подготвя текста на реч-
та, аргументите и реторичните фигури.

При подготовката на речта ораторът използва различни из-
точници за намиране на аргументи.

Говорещият получава съвети от специалисти и експерти по
комуникация, реторика, медии, пъблик рилейшънс.

Говорещият се подготвя, като репетира произнасянето на реч-
та. Това става най-често при използване на техника, в това число
мобилен телефон, на който могат да се направят аудио или видео
записи.

Каква е структурата или композицията на публичното
изказване?

Увод – въвеждаща част
Същинска част на речта
Заключение – заключителна част
Структурата на речта или публичното изказване е от три

части: увод, основна част и заключение.
В увода или преди него се обособяват обръщенията към пуб-

ликата, които трябва да са според речевия етикет / бизнес етике-
та / дипломатическия етикет.

Уводът има за цел да привлече вниманието, да въведе в
тематиката, да предизвика интерес у аудиторията.

Подходящи реторични техники са: сентенции или афоризми,
стопяване на ледовете, съобщаване темата.

Основната или същинската част има различна структура
или композиция. Ораторът може поетапно да представи в хроно-
логията по-важни дати в развитието на даден процес. Говорителят
може да представи основната тема и да я развие, като дава допъл-
нителна информация поетапно. Ораторът може да раздели основ-
ната част на три подчасти и във всяка една от тях да представи
отделен проблем или тема.

Заключението има различни функции. Ако ораторът е казал
в увода за какво ще говори и вече го е направил в основната част,
в заключението трябва да направи изводи и обобщения. Ако е пос-
тавил значим обществен проблем, в заключението трябва да даде
опции за решаването му. Друг вариант е говорителят да отправи
призиви към аудиторията да участва в решаването на проблема.
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При емоционални речи след заключението или като финал в
него ораторът отправя призиви и апели. Той може да синтезира
основните послания.

Какво е граждански проблем, значима тема в общест-
вото или социалнозначима тема, актуална ситуация?

Кога се произнасят речи? Кога се правят изказвания?
По какви поводи? В какви ситуации? С каква цел?

Това са теми, които са важни за гражданското общество, за
дадена институция, за даден регион, за дадена група от обществото.
Гражданските проблеми са свързани с това как гражданите участ-
ват в обществото и какви са отношенията между гражданите и
държавата, между гражданите и държавните институции. Такива
теми могат да са свободата на словото, корупцията, социалните
помощи за нуждаещите се, хората с увреждания, доброволческа
дейност, достъпност до образование, грижи за социалнослаби хора
и групи, повишаване на дигиталната грамотност на хората и др.

Речи се произнасят от представители на държавни инсти-
туции: министерства, агенции и др.

Речи се произнасят на международни форуми и конференции,
в международни организации.

Публични изказвания се произнасят от представители на пар-
тии по време на предизборни кампании и в тях те засягат теми,
свързани с гражданите и обществото.

Представители на неправителствени организации говорят по
актуални за отделни групи от обществото теми, особено за социални
и икономически проблеми.

Речите се произнасят по време на демонстрации и протести
от граждани.

Как да се подготвим за публично изказване? Как да
бъде въздействащ ораторът?

Ораторът се подготвя, като намира информация от различни
източници и изготвя план за публичното изказване. Ораторът прави
редакции поетапно и накрая написва финален вариант.
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Какви аргументи да използвам? Как да намеря аргумен-
тите? Как да структурирам аргументацията?

Ораторът търси и намира аргументи от официални и досто-
верни източници, от историята, от научни публикации, от закони,
от административни документи. Той структурира аргументите към
тезата или твърденията. Ораторът се стреми да убеди аудиторията
в своята теза.

Кои фактори допринасят за това публичното изказване
да е успешно и въздействащо?

Говорещият съчетава аргументите с реторичните фигури.
Ораторът съчетава вербалните / езиковите средства с неезиковите
средства. През 21. век презентаторът съчетава езикови, неезикови
и визуални средства. Той се подготвя, като тренира гласа. Говори-
телят се стреми да използва подходящи мимики и жестове. Орато-
рът се стреми да обхване с поглед аудиторията. Той спазва прави-
лата за дрескод. Ораторът може да говори на открито или в зала,
като стои зад трибуна. Той се стреми да бъде въздействащ, като
съчетава различните средства спрямо ситуацията.

Задачи:

Задача 1:
Напишете текст за публично изказване по някои от следните

теми или формулирайте темата, като представите аргументи, че
тя е значима за обществото, че ще говорите по граждански проб-
леми!

Задача 2:
Вижте речта на...
Изгледайте видео клипа с речта...
Направете анализ на речта...
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Реторичен анализ на речи от филми и събития

Списъкът, представен по-долу, е препоръчителен.
Той може да се използва за четене, за анализ от учениците

или за образци и модели на ораторство през хилядолетията и осо-
бено през 20. и 21. век

Списъкът може да се допълва, като се даде задача на учени-
ците да намерят речи от сайтове, блогове, филми, литературни
произведения.

Учениците могат да превеждат речи, представени като тек-
стове, като аудио или като видео записи. Те могат да сравняват
предходни преводи или да направят свои интерпретации на равнище
реторични фигури и преносна употреба.

Такъв подход е възможен по предмети, свързани с изучаване
на роден или на чужд език.

Учениците могат да анализират въздействието на речите и
да оценяват конкретната ситуация, историческата епоха, да нами-
рат връзките реторика – история, реторика – политика, реторика
медии.

Учениците могат да търсят връзка реторика – общество по
предметите философия и гражданско образование.

Учениците могат да намерят илюстрации, скулптури и кар-
тини, представящи оратори по предмети, свързани с изкуства,
например рисуване и изобразително изкуство.

По този начин това е основа за развиване на комплексни уме-
ния: четене и произнасяне на речи, превод, аналитични умения,
креативност.

Това е възможност за представяне реториката именно като
иновативно обучение.

Задачи – примери:
Задача за установяване на особеностите на превода

1. Вижте превода от оригиналния език, на който е произнесена
речта. Вижте превода: като текст, субтитри, превод чрез при-
ложения и др.

2. Направете ваш превод.
3. Сравнете оригинала, вашия превод и този на други преводачи.

Установете разликите на езиково и реторично равнище.
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Задача за анализ на реторичното въздействие
1. Намерете реч от литературно произведение, филм, пуб-

лична изява, събитие в бизнеса или филмовата индустрия.
2. Определете жанра на речта.
3. Анализирайте поведението на оратора.
4. Представете ситуацията и въздействието върху аудиторията.
5. Направете изводи на какво се дължи това въздействие.

Задача за анализ ролята на реториката в обществото и
историята на дадена държава, епоха, човечеството

1. Кой е ораторът?
2. Кога произнася речта, в каква историческа ситуация и по

време на какво събитие от историята на дадена държава?
3. Пред каква аудитория говори ораторът?
4. Какво е въздействието на речта върху аудиторията и върху

историческото събитие в дадения момент: Моделът „Ре-
чите, които промениха света“ и по важни дати развитието
в даден процес.

5. Какво е въздействието на речта сега, в настоящия момент?
6. Кои са основните послания и идеи, представени в речта?

От Онлайн справочника по реторика

Благодарствени речи
1. Реч на Аштън Къчър

  Когато приема наградата Nickelodeon’s Teen Choice Ulti-
mate Choice Award през 2013 година, Аштън Къчър изнася
реч за това, което е научил като дете и което го е направило
човека, който е сега.

https://www.youtube.com/watch?v=FNXwKGZHmDc
Speech by Ashton Kutcher
When accepting Nickelodeon’s Teen Choice Ultimate Choice Award in
2013, Ashton Kutcher gave a speech about what he learned as a child
that made him the man he is now.
https://www.youtube.com/watch?v=FNXwKGZHmDc

2. Реч на Робин Риана Фенти по повод връчването на награ-
дата „Хуманитарен деец на годината“ от Харвардския уни-
верситет
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https://youtu.be/pjlNIr7UIPA
Speech by Robin Rhianna Fenty at the Harvard University Humanitarian
of the Year Award
https://youtu.be/pjlNIr7UIPA

Мотивиращи и тържествени речи
1. Реч на Донован Ливингстън – „Полетете!“, произнесена

през 2016 г. https://www.gse.harvard.edu/news/16/05/lift
The remarks of Donovan Livingston, Ed.M.’16, student speaker at
HGSE’s 2016 Convocation exercises.
Harvard Graduate School and Education - 25 May 2016, 4:40
https://www.gse.harvard.edu/news/16/05/lift

2. Реч, произнесена от Лу Гериг. „Сбогом на Бейзбола“ 4 юли
1939 г., Стадионът на Янките

  1939 г. по повод края на кариерата на Лу Гериг, който е
болен от амиотрофичната латерална склероза.

https://baseballhall.org/discover-more/stories/baseball-history/lou-gehrig-
luckiest-man
Speech delivered by Lou Gehrig. „Farewell to Baseball“ July 4, 1939,
Yankee Stadium „Farewell to Baseball“, July 4, 1939, on the occasion
of the end of the career of Lou Gehrig, who was ill with amyotrophic
lateral sclerosis.
https://baseballhall.org/discover-more/stories/baseball-history/lou-gehrig-
luckiest-man

Речи на известни политици, държавници и монарси
от 20. век

1. Реч на Барак Обама – откриване на мемориал на Мартин
Лутър Кинг

Speech by Barack Obama at the dedication of the Martin Luther King
National Memorial, November 13, 2006 http://obamaspeeches.com/093-
Martin-Luther-King-Memorial-Groundbreaking-Ceremony-Obama-
Speech.htm

2. Новогодишна реч на канцлера на Германия Ангела Меркел
на 31.12.2020 г.

   AngelaMerkel – Federal Chancellor – New Year’s Speech
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New Year’s speech of the German Chancellor Angela Merkel 31.12.2020
#AngelaMerkel #Bundeskanzlerin #Neujahrsansprache
Neujahrsansprache der Bundeskanzlerin Angela Merkel 31.12.2020

3. Реч на Жак Ширак на Vélodrome d’hiver през 1995 г.
https://www.fondationshoah.org/sites/default/files/2017-04/Allocution-J-
Chirac-Vel-dhiv-1995.pdf

4. Речта от френския президент Емануел Макрон по време
на национална церемония за почит към Самуел Пати в Сор-
боната на 21.10.2020 г.

https://www.youtube.com/watch?v=epkC2IrQz4M
The speech was delivered by French President Emmanuel Macron during
a national tribute ceremony to Samuel Patti at the Sorbonne on 21.10.2020.
President remembers Paty’s commitment to learning and freedom in
Sorbonne tribute
https://www.youtube.com/watch?v=epkC2IrQz4M

5. Реч на Хилари Клинтън за правата на жените
https://edition.cnn.com/videos/us/2015/09/04/hillary-clinton-united-
nations-china-womens-rights-bts.cnn
https://www.americanrhetoric.com/speeches/hillaryclintonbeijingspeech.htm
Hillary Clinton’s speech on women’s rights
https://edition.cnn.com/videos/us/2015/09/04/hillary-clinton-united-
nations-china-womens-rights-bts.cnn
https://www.americanrhetoric.com/speeches/hillaryclintonbeijingspeech.htm

6. Изявление на Джасинда Ардерн, министър-председател
на Нова Зеландия пред парламента по повод терористич-
ния акт в Крайстчърч

https://www.abc.net.au/news/2019-03-19/christchurch-shootings-jacinda-
ardern-house-speech-shooter-name/10917030 .
Statement by Jacinda Ardern, Prime Minister of New Zealand to Par-
liament on the Christchurch terrorist attack
https://www.abc.net.au/news/2019-03-19/christchurch-shootings-jacinda-
ardern-house-speech-shooter-name/10917030
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 7. Речта на президента Тръмп Trump New Year Speech 2019
https://www.youtube.com/watch?v=mikCV82Om0A
https://factba.se/transcript/donald-trump-vlog-new-year-detailed-
message-december-31-2018
President Trump Trump New Year Speech 2019
https://www.youtube.com/watch?v=mikCV82Om0A
https://factba.se/transcript/donald-trump-vlog-new-year-detailed-
message-december-31-2018

Филмови речи
1. Защитна реч на Пач Адамс (Patch Adams), произнесена в

едноименния филм от 1998 г. от Робин Уилямс
http://www.lifeintherightdirection.com/patch-adams-inspiration/
(PATCH ADAMS COMPLETE SPEECH) –
https://www.youtube.com/watch?v=KDEjgOFOLho
Patch Adams’ defense speech, delivered in the 1998 film of the same
name by Robin Williams
http://www.lifeintherightdirection.com/patch-adams-inspiration/
(PATCH ADAMS COMPLETE SPEECH) –
https://www.youtube.com/watch?v=KDEjgOFOLho

2. V for Vendetta speech bg
http://vbox7.com/play:2f7d79b879

Речи при получаване на награди „Оскар“
1. Реч на Сандра Бълок за приемане на наградата „Оскар“ в

категорията „Актриса в главна роля“ (7 март 2010 г.)
https://www.youtube.com/watch?v=-hTTwSQPmMo
Sandra Bullock’s Academy Award acceptance speech for Actress in a
Leading Role (March 7, 2010)
Sandra Bullock Wins Best Actress: 2010 Oscars
https://www.youtube.com/watch?v=-hTTwSQPmMo

2. Реч на Joaquin Phoenix – Получаване на награда на съби-
тието за наградите „Оскар“, (12.02.2020 г.)

https://www.youtube.com/watch?v=LUllIT8rCj4
Speech by Joaquin Phoenix - Receiving an Award at the Academy
Awards, (12.02.2020)
https://www.youtube.com/watch?v=LUllIT8rCj4
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3. Благодарствена реч на Лупита Нионг‘о за наградата за
най-добра поддържаща роля „Оскар“ 2014

https://www.youtube.com/watch?v=73fz_uK-vhs
Lupita Nyong’o’s acceptance speech for the 2014 Academy Award for
Best Supporting Actress
https://www.youtube.com/watch?v=73fz_uK-vhs

4. Реч на Селена Гомес за наградата „Жена на годината“ на
Billboard’s Women in Music 2017

https://www.youtube.com/watch?v=bMrRN99DYKU&t=34s
Selena Gomez Accepts Woman of the Year Award at Billboard’s Women
in Music 2017:

Речи по време на тържества и получаване на награди
1. Реч на Пенелопе Круз за получаване на награда на Меж-

дународния филмов фестивал в Сан Себастиян 2019 г.
https://www.youtube.com/watch?v=AmjyysUJi1Y
Penelope Cruz’s acceptance speech at the 2019 San Sebastian
International Film Festival.
https://www.youtube.com/watch?v=AmjyysUJi1Y

Речи при завършване на университет
Реч на Джоан Роулинг по повод дипломирането на Випуск
2008 в Харвард

http://news.harvard.edu/gazette/story/2008/06/text-of-j-k-rowling-
speech/
http://ed.ted.com/lessons/j-k-rowling-speaks-at-harvard-commencement
http://www.online.rhetoric.bg/wp-admin/post.php?post= 1618&action=
edit&message=6
Speech by J.K. Rowling on the occasion of the graduation of the Harvard
Class of 2008
http://news.harvard.edu/gazette/story/2008/06/text-of-j-k-rowling-
speech/
http://ed.ted.com/lessons/j-k-rowling-speaks-at-harvard-commencement,
http://www.online.rhetoric.bg/wp-admin/post.php?post= 1618&action=
edit&message=6
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Пример за план за урок

Методическа разработка
(пример за план за осъществяване на урок)
Преподаване на реторика в училище

Учител:
Клас
Предмет
Тема:
І. Цели
• Дефинира понятието …
• Дефинира понятието …
• Дефинира понятието …
• Представя структура… модели
• Дава примери
• Различава видовете …
• Обяснява …

ІІ. Учебно съдържание
• нови елементи на учебното съдържание:

 Нови знания:…
• Нови умения: да установява причините за…, да представя

чрез модел …, връзка в …, да определя …
• опорни знания и действия, които са в основата на усвояване

на новите:
 Oпорни/базисни знания:
 Опорни/базисни умения: да представят чрез текст, схема или
таблица... представят чрез...

III. Методи, средства

№ Цели на урока Подходящи жанрове, 
подходи и начини за 

реализиране на целта 

Средства за реализиране 
на тези методи 

1 
 

Дефинира понятието от 
системата на 
реториката. 
 

Лекция. Онагледяване 
чрез модели, онлайн 
ресурси, речници, 
справочници и др. 

Беседа  на учителя. 
PowerPoint презентация. 

2 
 

Дефинира понятието от 
системата на 
реториката. 
 

Лекция. Онагледяване 
чрез примери и модели за 
ораторски речи.   

Беседа  на учителя. 
PowerPoint презентация. 
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IV. Организация на урока
Описва се организацията на урока по организационни звена:
– актуализация и мотивация;
– въвеждане в темата;
– въвеждане на ново учебно съдържание;
– затвърждаване;
– обобщение и систематизация;
– контрол;
– оценка.
Описанието е таблично с допълнително пояснение за реа-

лизацията на всеки един от етапите.

Организационни 
звена на урока 

Описание 

Актуализация Беседа върху урок:… 
Мотивация Целева мотивация: 

Поставяне на целите, които ще бъдат постигнати в днешния урок. 
Емоционална мотивация: 
Оратор – биография и принос към реториката, историята 

Въвеждане на 
новото учебно 
съдържание 

В 7. клас изучихте следното, в което имаше елементи на 
реторика/ораторство. Вероятно сте си задавали въпроса защо... Чрез 
знанията си за реторичните фигури и теорията за… е възможно да 
обясните или да се обясни следното… 

Въвеждане на 
темата 

Сигурно сте чували за оратора …за речта… за събитието… 
Ораторът произнася тази реч по време на.. пред … аудиторията …  
с цел 

Представяне на Лекционно обяснение на понятията … Представяне на термини и 

 справочници и др. 
2 
 

Дефинира понятието от 
системата на 
реториката. 
 

Лекция. Онагледяване 
чрез примери и модели за 
ораторски речи.   

Беседа  на учителя. 
PowerPoint презентация. 

3 
 

Дефинира понятието от 
системата на 
реториката. 
 

Лекция. Беседа относно 
теорията. Онагледяване 
чрез примери и модели за 
ораторски речи.   

Беседа  на учителя. 
PowerPoint презентация. 
 

4 
 

Представя ораторски 
речи, изяви, диалози, 
дебати, дискусии и др. 
 

Лекция. Онагледяване 
чрез примери и модели за 
ораторски речи.  Анализи 
от реторична гледна точка.  

Беседа  на учителя. 
PowerPoint презентация. 
Видео презентация. 

5 
 

Дефинира понятието в 
системата на 
реториката. 

Лекционно обяснение  и 
беседа. 

Беседа  на учителя. 
PowerPoint презентация. 
Видео презентация. 

6 Различава различните 
реторични термини. 

Реторичен анализ. 
Онагледяване чрез модели 
и примери от реториката. 

Беседа  на учителя. 
PowerPoint презентация. 
Видео презентация. 

7 Обяснява значението 
на реторичните 
термини и методи за 
анализ. 

Лекционно обяснение и 
инструкция. 

Беседа  на учителя. 
PowerPoint презентация. 
Видео презентация. 
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V. Задачи за контрол
Задача 1.
Да се намерят онлайн ресурси или такива в Гугъл
…
2.
Задача 3.

Задача 4.
VI. План на урока:
VII. Ход на урока:
В 7. клас изучихте … Вероятно сте си задавали въпроса …
В началото на часа учителят показва в презентацията...
и задава следния въпрос:
…………………….. ?
Учениците отговарят …………..
………………

Въпрос
Отговор
Въпрос
Отговор

Кои понятия усвоихте?
Какъв извод може да направите въз основа на…?
Представяме примери на презентацията.
Обобщение …

цел 
Представяне на 
новото учебно 
съдържание 

Лекционно обяснение на понятията … Представяне на термини и 
понятия от реториката и даване на дефиниции към тях. Представяне 
на модели (PowerPoint)  

Затвърдяване Чрез писане на речи ‒ превод на речи, анализ на речи, подготовка на 
аргументи   

Представяне на 
новото учебно 
съдържание 

Лекционно обяснение на понятието от системата на реториката. 
Значение. Дефиниции. Промени в значението. Съвременни значения. 
Ситуативна употреба. Контекстуална употреба. 

Затвърдяване  Чрез произнасяне на речи … Чрез анализи… Чрез примери… 
Обобщение Беседа и анализ, препоръки и съвети от учителя за усъвършенстване 

на знанията по реторика и уменията за анализи на речи и дебати. 
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Есе – аргументация

ЕСЕ
(аргументативно есе)

Във френската система съществуват няколко разновидности
на есе (аргументативно, описателно, обяснително и т.н.), но в обра-
зованието жанрът се разбира като размисъл върху определена те-
ма, който дава израз на мнението на автора в ограничен обем.

Аргументативното есе цели да се изложи мнение по тема,
без да я изчерпва, като в същото време ученикът я анализира и илюст-
рира. Може да използва логическата конструкция – теза/антитеза.

В увода се дава кратко определение на темата. Това би могло
да стане, като се коментират ключовите думи от самата тема.

В първа част се излага тезата на автора, която се обяснява
логически. Излагат се различен брой подтези, като всяка от тях
се аргументира с факти от изкуството, художествената литература,
философията, науката, обществения живот (винаги аргументацията
е подчинена на темата). Според изискването за обем на есето (в
случая става въпрос за 250 – 300 думи) са препоръчителни 3 под-
тези или 3 примера, ако няма подтези и тезата е само една.

Втора част излага обратната теза (антитезата) по същия
модел.

Трета част резюмира двете тези, като придава тежест на
тази, която застъпва авторът, и отвежда към нова тема, производна
на тази на есето.

Допълнителни изисквания:
 В тезата е формулирано становище, адекватно на поста-

вения проблем.
 Тезата е формулирана без цитати.
 В тезата присъстват основните подтези, чрез които ще се

гради аргументацията.

Чешкото есе
Класическото есе използва различни източници на инфор-

мация, които отговарят на зададения проблем. Необходимо е да
се изрази субективно мнение, авторът да демонстрира убедител-
ност в аргументативната част, за да може да убеди и читателя.
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Композиция на есето:
Увод: (обръщение към читателя). Уводната част трябва да

„грабне“ читателя, но винаги трябва да е пряко подчинена на те-
мата. Тя цели да предизвика интерес у читателя за прочитане на
есето. Тук е необходимо и да се скицира (начертае) проблемът.
Трябва да се набележат основните моменти, които ще са застъпени
в текста, но не бива да се подсказва изводът (изводите), който ще
се обобщи в края. Целта на тази част е авторът да заинтересува
читателя и той да поиска да научи повече по този проблем.

Абзаци: Всеки абзац е в определен обем думи и цели да
изложи пред читателя аргументите и личната позиция на автора
по зададената тема. Аргументацията задължително трябва да бъ-
де от надеждни, проверени източници. Допустими са и емоционал-
ни отклонения (с изключение на есето по научен проблем), но не
бива да се прекалява.

Заключение: В последния абзац се очаква от автора обоб-
щаваща идея, която е формулирана така, че читателят да си каже:
„Да, наистина има право“. Заключението би следвало да препраща
към бъдещето, да изразява увереност или безнадеждност, че нещо
ще се случи. Може да завърши с най-силния аргумент, който до
този момент не е използван, със становище, но и с въпрос, който
препраща към по-нататъшни размисли.

Препоръка към авторите на есе:
Дори когато темата ви се струва обикновена, банална или

ежедневна и решите, че няма какво да се пише по нея, опитайте
се да погледнете проблема в нея от различни ъгли и да представите
различни гледни точки, позиции, мнения, аргументи и контра-
аргументи.
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Ресурси: традиционни и онлайн

Аргументи и аргументация

Видове аргументи
Дефиниции и особености
Примери
Изграждане на аргументация: намиране на аргументи

и подготовка на аргументация
Анализ на аргументи – Аргументативен анализ

В таблицата са представени едни от най-често използваните
аргументи и похвати.

Дадени са кратки дефиниции или са изведени особености.
Представени са примери с цел да се илюстрират теоретич-

ните познания.

Аргумент/похват Дефиниции и особености Пример 
Аргумент по 
същество 

Представят се факти, данни, 
събития от достоверни 
източници. 

По данни на Евростат … 
Резултатите от доклада на … 
Данните, представени в научната 
статия на..., публикувана в 
изданието на престижното 
издателство … от 2021 г. 

Аргумент на 
авторитета 

Цитират се мнения, позиции, 
изводи на експерти и 
специалисти от дадена област. 

Според учения Питър Смит … 
Аристотел дава следната 
дефиниция за реториката… 

Аргумент срещу 
авторитета 

Оспорват се достоверността на 
източника и аргумента, както и 
степента на експертиза на 
цитирана личност. 

Дефиницията, дадена от учения Х, 
е вярна по принцип за края на 20. 
век. Тя обаче не е валидна през 
третото десетилетие на 21. век. 

Аргумент или 
пример от 
личния опит 

Представят се факти от личния 
опит или се дават примери за 
успехи и неуспехи, постижения 
и др. 

През първата година като 
мениджър работих под голямо 
напрежение, което доведе до 
бърнаут. 

Аргумент или 
пример от  
професионалния 
опит 

Накратко се представя пример 
от професионалната сфера. 

По време на създаването на 
първата ми компания успях да 
организирам екипа. Научих се да 
делегирам права и отговорности 
относно продуктовия маркетинг. 

Аргумент и 
пример от даден 
регион, държава, 
област 

Дава се пример от конкретна 
държава, регион, компания, 
отдел и това е достоверна 
информация. 

Постиженията в държавата Х по 
отношение на стартъп компаниите 
са следните … Социалното 
предприемачество се приема като 
добра практика в държавата Б. 
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Задачи за намиране на аргументи и подготовка на аргу-
ментацията:

Намерете аргументи, като запазите източниците и линкове,
ако са от онлайн източници и ресурси.

Изяснете достоверността на източниците.
Потърсете аргументи и от други авторитетни източници.
Изградете аргументацията.
Подгответе контрааргументи, ако ще участвате в дискусии,

дебати, диалози, за да установите как би реагирал опонентът.

Задачи за установяване на убеждаващия ефект от из-
ползването на аргументи и от аргументацията.

Достоверни ли са аргументите? От кой източник са?
Кой аргумент е използван?
В каква ситуация е използван и с каква цел?
Как се съчетава аргументът с други аргументи?
Как се съчетава аргументът с реторичните фигури?
Какъв успех се постига при използване на аргумента?
Ефективна ли е аргументацията като цяло?

добра практика в държавата Б. 
Популистки 
аргумент 

Представят се ползите за 
дадена група или личност, като 
желателното се описва като 
възможно и потенциално 

Ако подготвите добре своите 
документи, ще успеете да получите 
стипендия и така ще има 
възможност да учите, без да се 
ангажирате с допълнителна работа. 
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Реторични фигури – електронни и традиционни ресурси

• A Glossary of Rhetorical Terms with Examples – College of
Arts and Science. https://mcl.as.uky.edu/glossary-rhetorical-
terms

• Glossary of Rhetorical Terms – AP English Language and
Composition – http://lakeshorehigh.stpsb.org/documents/
rhetoricallistenglish3.pdf

• Morier, H. (1961). Dictionnaire de poetique et de la rheto-
rique. Paris: Presses Universitaires de France.

• Klujeff, M. L. (2011). Rhetorical Figures and Style as Argumen-
tation. Rhetorica Scandinavica 1997 – 2010, University of
Oslo, Retorikfortaget, Sweden, Printed in Poland, 308 – 329.

• Larsen, P. (2011). From Figure to Figuration. Rhetorica
Scandinavica 1997 – 2010, University of Oslo, Retorik-
fortaget, Sweden, Printed in Poland, 250 – 265.

• Ботева, М. (2008). Речник по реторика – 150 аргумента
на оратора. София: Парадигма.

• Личева, А. & Дачева, Г. (2012). Кратък речник на лите-
ратурните и лингвистичните термини. София: Colibri.

• Мавродиева, И. (2007). Как да презентираме успешно?
София: Кота7.

• Стефанова, Н. (2015). Кратък терминологичен речник
по обща и политическа реторика. София: Унив. изд.
„Св. Климент Охридски“.

В частта Речник в книгата „Онлайн курс по реторика“, пуб-
ликувана в сайта на Института по реторика и комуникации, вижте
дефиниции на някои реторични фигури. https://www.iorc.info/

Вижте в Онлайн справочника по реторика дефиниции за
реторични фигури. http://www.online.rhetoric.bg/
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Видео клипове, аудио записи, рецитиране
на стихотворения

1. Пример за призоваваща, въодушевяваща, мотиви-
раща реч от художествено произведение

1.1.  Константин Кисимов   Опълченците на Шипка.mpg   поет
Иван Вазов

207 910 показвания 3.03.2012 г.
https://www.youtube.com/watch?v=hvxqGZD9ZqM,
1.2. Константин Кисимов – Опълченците на Шипка /рецитал

по Ив. Вазов
54 467 показвания 3.03.2015 г.
https://www.youtube.com/watch?v=vBNS1GmF8ro
1.3.  Изпълнение: Константин Кисимов
издания: БалканТон плоча РАДИОПРОМ0190, БалканТон

плоча ВАА190
https://gramofonche.chitanka.info/zagolemi/k.kisimov--recital--

baa190/
Опълченците на Шипка – изпълнение на актьора Янко Ло-

занов https://www.youtube.com/watch?v=bV6WTQPtMe0
1.4.  „Опълченците на Шипка“ (Иван Вазов)   изпълнява Васил

Михайлов
https://www.youtube.com/watch?v=tYXfGOCgMZw

1.5. Актьорите Владимир Пенев, Ивайло Захариев, Йоана
Темелкова, заедно с учениците от LIPA 4:19 – Виктория Христова
и Атанас Славов четат „Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов,
по случай Деня на Освобождението.

https://www.youtube.com/watch?v=VURvZ1YJpt0

Сайтове
Webcafe – https://webcafe.bg/kino/921302356-desette-nay-veliki-

filmovi-rechi.html
Вечните филмови монолози – част първа – https://mmtvmusic.

com/mmtv-news/latest/cinema/vechnite-filmovi-monolozi-chast-1/
Новини Клюка – https://bg.gautamblogs.com/30-greatest-movie-

speeches-ever-14133
Storytel – https://www.storytel.com/bg/bg/?gclid= EAIaIQobChMI-

6DD27- x9gIVUuqyCh22Rw4NEAAYASAAEgIKEfD_BwE
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Оценяване на ораторските умения

Оценяване на ораторските умения на учениците
от учителя

Целта е да се формират комплексни умения и поетапно
да се оценява напредъкът на учениците в процеса на форми-
ране на ораторски умения

Критерии и модел на оценяване

Първа част
Структура на речта

Втора част
Реторични фигури и аргументи

критерии 6 5 4 3 2 
Обръщение към 
аудиторията 

     

Спазване на 
етикета 

     

Увод      
Основна част ‒ 
особености 

     

Заключение      
Апели и послания      

 

критерии 6 5 4 3 2 
Реторични фигури      
Място на 
реторичните 
фигури в речта 

     

Реторичен ефект 
от реторичните 
фигури  

     

Аргументи ‒ 
видове 

     

Място на 
аргументите в 
речта 

     

Убеждаващ ефект 
от аргументите  
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Трета част
Невербални средства

Четвърта част
Обобщение – препоръки – съвети за подобряване рето-

ричните умения на учениците
Постигнати ли са целите при използване на езиковите и не-

езиковите средства?
Какво може да подобри и усъвършенства ученикът в бъдеще

на равнище структура, аргументация, поведение?

критерии 6 5 4 3 2 
Контакт с поглед      
Уместни жестове      
Подходящи 
мимики 

     

Стабилна 
поза/стойка на 
тялото 

     

Интонация / глас      
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Оценяване на използването на онлайн ресурси
от учители и ученици

Таблица 1. Въвеждане на първоначална информация за обу-
чението по реторика

Таблица 2. Проучване на ресурси, използвани от препода-
вателя по реторика

Дневник на преподавателя и обучителя 

Име на преподавателя и обучителя  

Името на университета, институцията, 
училището, НПО, образователния център  

 
 

Местоположение на университета, 
институцията, училището, НПО, 
образователния център ‒ държава, град, 
район 

 

Възраст на студентите ‒ от... до  
Брой на студентите и учениците в курса  
и на обучаваните в групата 

 

 

Проучване какви ресурси използва преподавателят и обучителят 

Име на преподавателя и обучителя  

Име на университета, институцията, 
училището, НПО, образователния център  

 
 

Местоположение на университета, 
институцията, училището, НПО, 
образователния център ‒ държава, град, 
район 

 

Онлайн ресурси, използвани от 
преподавателя и обучителя: речник, 
електронна библиотека, електронни 
списания   

 

Социални мрежи и медии, използвани от 
преподавателя и обучителя: YouTube, 
Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok и др.  

 

Платформи, използвани от преподавателя и 
обучителя: Spotify, Soundcloud, Google 
Podcasts, Apple podcast и др.  

 

Мобилни приложения, използвани от 
преподавателя и обучителя: Castbox, 
Overcast и др. 

 

Традиционни ресурси, приложения, 
използвани от преподавателя и обучителя: 
книги, христоматии, наръчници, учебни 
помагала 
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Може да се преобразува и онлайн анкетна карта и ус-
тановяване на нагласите преди и след курса.

Таблица 3. Проучване на ресурси, използвани от студен-
тите, изучаващи реторика

Оценяване от студента преди курса по реторика и след
приключването му. Могат да се установят промени с оглед
усъвършенстване на обучението по реторика.

Име, фамилия на ученика / студента
Учебна – образователна институция
Възраст, клас, паралелка
Колко често използвате следните социални мрежи и медии в

обучението си по реторика или по принцип?

Ресурс/критерий 
‒ използване 

никога рядко често много 
често 

постоянно 

YouTube      
Facebook      
Instagram      
LinkedIn      
TikTok      
Други      

 

Проучване какви ресурси използват студентите / учениците 

Име на студента/ученика  

Име на университета, институцията, 
училището, НПО, образователния център  

 
 

Местоположение на университета, 
институцията, училището, НПО, 
образователния център ‒ държава, град, 
район 

 

Възраст на студента и ученика  
Онлайн ресурси, използвани от 
студентите/учениците: речник, електронна 
библиотека, електронни списания   

 

Социални мрежи и медии, използвани от 
студента/ученика: YouTube, Facebook, 
Instagram, LinkedIn, TikTok и др.. 

 

Платформи, използвани от 
студента/ученика: Spotify, Soundcloud, 
Google Podcasts, Apple Podcast и др. 

 

Мобилни приложения, използвани от 
студента/ученика: Castbox, Overcast и др. 

 

Традиционни ресурси, приложения, 
използвани от студента/ученика: книги, 
христоматии, наръчници, учебни помагала 
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Колко често използвате следните платформи в обучението
си по реторика или по принцип?

Колко често използвате следните мобилни приложения в обу-
чението си по реторика или по принцип?

Колко често използвате  следните традиционни ресурси в
обучението си по реторика или по принцип?

Подобни въпроси могат да се зададат и към препода-
вателите и в онлайн курса да се установи.

Ресурс/критерий 
‒ използване 

никога рядко често много 
често 

постоянно 

Spotify      
Soundcloud      
Google Podcasts      
Apple Podcast      
Други      

 

Ресурс/критерий 
‒ използване 

никога рядко често много 
често 

постоянно 

Castbox      
Overcast      
Други      

 

Ресурс/критерий 
- използване 

никога рядко често много 
често 

постоянно 

книги      
учебни помагала      
наръчници      
христоматии      
други      
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Resume

O5 Teaching rhetoric online: open resources

Open (online) digital education – Open Education Resource
(OER).

Academic lecturers and teachers need a comprehensive guide to
online teaching practices: tools, methods, problem-solving, etc.

Materials and lessons are prepared by academic teachers and
they include useful tips how to teach rhetoric effectively using various
online tools.

Models of speeches are demonstrated.
Advice how to write and deliver different speeches is presented

too.
Debate and discussion are described as a variant to teach rhetoric

in school.
Arguments and rhetorical figures are included in the book.
Examples concerning organisation teaching rhetoric in school are

described too.
Electronic resources are about movie speeches and addresses

delivered during events, ceremonies are included in the book and site.
https://rhetoricteacher.iorc.info/
The podcasts are disseminated via the project website and special

site (Spotify, Anchor) https://rhetoricteacher.iorc.info/podcasts/
The materials are prepared by the team of the Institute of Rhetoric

and Communications.
They are also be presented during seminars and events.
The results are disseminated via social media and academic

channels (portals, conferences, research papers).
The book “Teaching rhetoric online: open resources” („Препода-

ване на реторика онлайн: отворени ресурси“) includes online tools
for specific activities.

Output 2 Online Course in Rhetoric

This O2 is about rhetoric and communication on the university
level. This course covers a number of theories, rhetorical heritage,
adaptation, and application in the field of university education.  A number
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of approaches to use rhetorical tools and techniques themself are
included too. The online course is theoretically and methodologically
based and the rhetorical theory has been presented through its practical
applications. The texts include infographics, citations, good rhetorical
practices, and examples at a verbal, visual and multimodal level.

The materials include selected samples, models, illustrations and
advice. University lecturers can use technology and digital tools and
they can engage participants in the courses and subjects.

https://rhetoriconline.iorc.info/
Advice concerning an improvement teaching to online courses

are described. Patterns to facilitate successful learning are presented.
Some podcast or video clips follow a scenario that adapt to some

topic, subject, and specific aim of teaching. Some podcasts or video
clips include a piece of brief information on the topic, theoretical
observation, basic terms and notions, methodological explanations, advice,
demonstration, examples, analysis, and recommendation.

https:/ /rhetor iconline. iorc. info/podcasts-video/?fbclid
=IwAR2JX60vTVxLKZiaBGOElrEYOL6FxDvO_fdVhJqXSbw
SbXwg7wsHMQc6E-o

The book “Online Corse in Rhetoric” („Онлайн курс по ретори-
ка“) includes theoretical and methodological information.
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