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МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСВО

За работа по връстников подход 
по превенция на рисковото сексуално поведение, 

ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции, 
предназначено за ученици VIII-XII кл. 

Методическо ръководство за работа по връстников подход за
ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВО СЕКСУАЛНО ПОВЕДЕНИЕ, ХИВ/СПИН 

И СЕКСУАЛНО-ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ
Предназначено за ученици VIII – XII клас 
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Уважаеми обучители, 

Методическото ръководство е инструментът, който ще бъде ваш помощник при подготовката 
и провеждането на превантивни сесии и презентации по връстников подход. То ще ви улеснява 
в практическата ви работа с младите хора по превенция на рисковото сексуално поведение, 
ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции (СПИ). 

Методическото ръководство съдържа теоретична част и детайлно разработени модули за 
провеждане на интерактивни сесии от ученици 8-12 кл., предназначени за техни връстници 
в областите: превенция на рисковото сексуално поведение, СПИ, ХИВ/СПИН, контрацепция, 
общуване. Всеки модул включва разписани: цели и задачи, сетинг, съдържателни акценти, 
интерактивни методи и техники, очаквани резултати, помощни материали. 

Методът „връстници обучават връстници”

Обучението чрез връстници е процесът, в който добре обучени и мотивирани млади хора 
извършват неформални или организирани образователни дейности с млади хора, близки 
до тях по възраст, произход или интереси (на английски „peer” – [пиър]). Тези дейности са 
предназначени да развият у младежите знания, нагласи, убеждения и умения, за да могат те да 
пазят своето здраве и да се отнасят отговорно към него. 

Ето някои примери на дейности, представляващи обучение чрез връстници:
 организирана сесия с ученици в училищна среда чрез прилагане на интерактивни 

техники като викторини, дискусии или разкази;
 театрално представление в младежки клуб, последвано от групова дискусия;
 неформален разговор с млади хора в дискотека, клуб, в парка, на гости, на тема различни 

видове поведение, което може да изложи здравето им на риск. В хода на този разговор 
участниците могат да получат информация и практическа помощ. 

Този подход се прилага широко в превенцията на рисково сексуално поведение, ХИВ/
СПИН и в програмите за репродуктивно здраве навсякъде по света. 

Защо обучение чрез връстници?
Средата, към която принадлежи младият човек, оказва голямо влияние върху начина му на 

поведение. Това е вярно както за рисковото, така и за безопасното поведение. Обучението чрез 
връстници използва влиянието на връстниците по един положителен начин. Младите хора, 
които ще обучават своите връстници, трябва да се ползват с доверието им. Обучението чрез 
връстници се възприема повече като обстановка, в която младите хора получават съвети от 
приятел. Този приятел е компетентен и знае какво е да си млад, защото е изправен пред същите 
проблеми като връстниците си.   

            
http://petri.ncpha.government.bg/resources/
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Необходими умения

Как да говорите с връстниците си по темите: сексуално и репродуктивно здраве, рисково 
сексуално поведение, сексуално предавани инфекции 

Стратегическа цел на разговорите с младите хора е да се намали поведението, което 
води до риск от заразяване със СПИ или нежелана бременност. Но усилията се насочват към 
повлияване на рисковите нагласи на младите хора. Някои такива нагласи са:

• Подценяване на вероятността от заразяване със СПИ, „защото това се случва на рисковите 
групи“. При този начин на мислене, рискът от заразяване се свързва с определени групи хора, 
а не със собственото рисково поведение.

• Недостатъчната убеденост, че използването на презерватив предпазва в най-голяма степен 
от заразяване със СПИ, както и от бременност. 

• Неглижиране на отговорността към собственото здраве и това на партньора.
• Липсата на увереност за успешно и без притеснения договаряне с партньора за използване 

на предпазни средства при всеки полов акт.
• Притеснението да се потърси помощ при съмнения за заразяване със СПИ или за нежелана 

бременност. Често младите хора прибягват до самолечение и криминални аборти.
• Кой го казва? 
За младия човек е важен по-големият опит и знания на човека, с когото споделя. От значение 

е и този човек да се държи приятелски и да дава достатъчно свобода за себеизразяване на 
юношата. Не на последно място е загрижеността и заинтересоваността към личните проблеми 
на споделящия.

Младите хора обичайно говорят за по-сериозните и тежки проблеми с родители и 
учители, а за по-личните и интимни проблеми – с приятелите си. Те говорят на един език и се 
чувстват много по-комфортно, когато обсъждат помежду си „неудобни“ въпроси. Затова най-
ефективният начин за постигане на превантивните цели е връстниковият подход.

Ефективното общуване е много важно за провеждане на сесии и консултации по 
теми, свързани със здравното образование. Общуването се осъществява чрез изпращане и 
получаване на съобщения – вербални и невербални. Това е динамичен процес и се влияе от 
взаимооотношенията между хората.

Ефективното общуване зависи от уменията за вербална и невербална комуникация, 
емпатия, сътрудничество и работа в екип.

Много фактори влияят на общуването: 
Представата ни за другия често се определя от предварителни нагласи, които имаме, заради 

неговото социално положение, физически дадености, мнението за него на авторитетни за нас 
личности.

Ако цялостното впечатление за човека е благоприятно, неговите положителни качества се 
надценяват, а на отрицателните се приписва случаен характер.

Когато ние сме благосклонни към някого - нерядко очакваме подобно отношение и от 
другата страна към нас.

Някои прояви при общуването се приемат като присъщи на самата личност, а всъщност те 
могат да произтичат от самата ситуация и обратно.

Много често човек предполага у другия такива черти и характеристики, каквито той самият 
притежава.

Когато има дисонанс между това, което казваме и това, което излъчваме, решаваща роля 
играят жестовете, мимиката, позата, погледът, физическото разстояние между хората в процеса 
на общуване.

В обобщен вид междуличностните бариери в общуването са свързани с: ценностите, 
възприятията, нагласите, стилът на общуване – вербален и невербален, лошото слушане и 
липсата на обратна връзка.
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Обучението на млади хора по превенция на рисковото сексуално поведение и СПИ е важно 
да се прави от обучители на връстници, защото:
 Обучението се извършва от млади хора, на които другите (техни приятели, познати, 

съученици, връстници) се доверяват и им вярват. 
 Предава се най-съществената информация по разбираем и достъпен начин. 
 Такова обучение предоставя алтернативи на поведение, между които младите хора могат 

сами да избират.
 Младите хора стават по-уверени в себе си, чувстват се добре, когато взимат самостоятелни 

решения, развиват самоуважение и чувстват, че другите ги уважават. 

При обучението на връстници е важно да се спазват някои основни правила:
• Уважавайте поверителността (между обучители и обучавани).
• Бъдете честни, искрени, гъвкави, състрадателни, обективни и много добре подготвени.
• Не съдете. Осъждането – с думи, с поглед или жест или по друг начин би попречило на 

изграждането на доверие между вас и връстниците ви.
• Не давайте оценки. Избягвайте оценъчните коментари.
• Не давайте готови решения, а давайте информация, решенията всеки взима сам за себе си.
• Когато не можете да отговорите или нямате информация, е добре да признаете това и да 

поемете ангажимента да проверите и да дадете информация по-късно.
• Обучителят на връстници не е нито специалист, нито експерт, нито учител и всяко 

поведение, което не съответства на възрастта или положението ви на обучител би 
попречило на добрия контакт с вашите връстници.

• При обучение е важно да се подчертава, че няма глупави въпроси и няма грешни отговори.
• Като обучители трябва да използвате коректни термини и изрази, напр.
- засегнати от ХИВ, а не жертви на СПИН, 
- носител на ХИВ, а не носител на СПИН, 
- сексуално общуване , а не нормално полово общуване (нормалното за едни не е нормално
 за други и обратно)
- рисково поведение, а не рискови групи, защото поведението е рисково, а не човека.
• Бъдете позитивни и приятелски настроени, но спазвайте необходимата за ролята ви 

дистанция.
• Много е важно как изглеждате като обучители и какъв е езикът на тялото ви. Обучителят 

трябва да излъчва увереност, а не прекалена самоувереност, приветливост, умереност, а 
не фриволност, сериозно отношение към темата, но не намръщеност.

Обучителят трябва да бъде примерът, който връстниците му биха поискали 
да следват.

Общи насоки

1. В началото на всяка сесия трябва да се представите: 
- кои сте (име, клас, училище), 
- какви сте (доброволци, обучители), откъде сте (училищния превантивен клуб)
- защо вие – преминали сте обученията на дирекция „Превенции”, община Варна за 

обучители на връстници
- защо сте там (да поговорим за.... /да споделим нещо, което.../да разкажем, за ви запознаем 

и т.н.). 
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2. Представете темата и как ще протече сесията (срещата): 
- методи, които ще използвате (ще се разделим на групи и всяка група ще има 

предизвикателство/ ще се опитаме заедно да отговорим на .../ ще ви разкажем за .... и сред 
това ще поговорим за това и т.н.),

- редът, по който да участват (напр. може да задавате въпроси по всяко време, въпросите 
– накрая и др. под.), 

- разместване на учениците и/или мебелировката (ако методите налагат това).

3. Въведете правила за работа: може да предложите вие, като предварително сте ги 
написали на флипчарта, а може и да попитате групата кои правила считат за най-важни и 
да ги запишете като допълните това, което са пропуснали.

Важно е да се стимулира активността на групата, като използвате разнообразни 
интерактивни методи и по-кратки лекционни елементи.

Търсенето и намирането на съветници или помощници от групата стимулира общата 
активност. 

Поддържайте очен контакт с учениците.
Не допускайте/ не толерирайте цинични забележки, вулгарни коментари, присмех или 

враждебно отношение. 
Не приемайте нещата лично. Не носите отговорност за това „с какво са дошли участниците” 

(нагласи, настроение, опит, умора....)
Хуморът, шегите са добри помощници, но само ако са елегантни и интелигентно поднесени.

Акценти по време на сесиите:
Кое поведение е рисково? Защо тийнейджърите имат рисково поведение?
Митове, заблуди и обективните факти
Какви са страховете и притесненията на младия човек – как да ги преодолее
Няма рискови групи хора – има рисково поведение

Как да се намали риска:
 Въздържание
 Въздържание от случайни и безразборни сексуални контакти
 Обмислено решение кога да започне полов живот
 Да не се използват наркотици, общи игли и спринцовки, нестерилни инструменти за 

татуиране и пиърсинг
 Използване на презерватив при абсолютно всеки сексуален контакт
 Добра обща и интимна хигиена и грижа за здравето
 Редовна профилактика и консултация с лекар при всеки здравословен проблем
 Отговорността за здравето е лична

Успех!
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Рисково сексуално поведение
I част

Цел: Да осъзнаят ролята на риска в своя живот. Да научат кое сексуално поведение е 
рисково и защо.

Подготовка: осигурете си листове от флипчарт, маркери, флипчарт/дъска; напишете на 
три от листовете въпросите за груповата работа 

План: 
 Въведение: 5 мин.

Мозъчна атака: 5 мин.
Работа в малки групи: 10 мин.
Представяне и дискусия: 15 мин.
Обобщение и заключение: 5 мин.

Сценарий:
5 мин Въведение: 
Представете се, уточнете, че ще се говори за рисковете в живота на младите хора и обяснете 

начина, по който ще се работи.

5 мин Мозъчна атака: 
Според вас риск е …? (видове, примери) Записвайте предложенията така, както са дадени 

– без корекции и коментар. Попитайте учениците да предложат критерии за групиране на 
предложенията. Ако те не успеят да ги групират и в зависимост от дадените предложения, 
може да предложите рисковете да се групират според това дали са реални или въображаеми, 
сериозни или незначителни, само за човека/и за хората около него. 

10 мин Работа в малки групи: 
Разделете учениците на 3 групи по определен критерий (напр. да се преброят до 3 

и отделете в групи всички 1, 2 и 3 ). Раздайте на всяка група лист от флипчарт и маркер/
флумастер. Обяснете, че всяка група трябва да даде колкото е възможно по-изчерпателни 
отговори на въпроса, написан на листа. Подгответе ги, че трябва да си изберат представител от 
всяка група, който да представи написаното от групата. Изрично посочете времето за работа в 
групите. Всяка група работи по един от трите въпроса:
¯ Рискови за здравето на младия човек поведения са…
¯ Видове рисково сексуално поведение …
¯ Какво може да провокира един човек да има рисково сексуално поведение …

15 мин Презентиране и дискусия:
По един говорител от всяка група представя отговорите, до които е достигнала неговата 

група. Време за представяне на всяка група – 2 мин. След всяко представяне дайте думата на 
останалите да допълват - ако имат. Дискусията е по въпроса кои действия, които не са свързани 
пряко със секс, могат да доведат до рисково сексуално поведение. (напр. употреба на алкохол, 
наркотици, анаболи). Допълнете, ако учениците не са изчерпали всички възможни отговори.

5 мин: Обобщение и заключение:
Обобщете информацията за това какво е рисково поведение, какво е рисково сексуално 

поведение, кои са свързаните рискови поведения. Обърнете внимание, че трябва да се прави 
разлика между рисково поведение и жертва на рисково поведение.
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Рисково е всяко поведение, което увеличава вероятността от вредни за човека 
последствия: върху здравето, в т.ч. сексуалното и репродуктивно здраве, физическото, 
психичното здраве; за живота - социалния живот, реализацията, осъществяването на плановете.

Видове рисково сексуално поведение: 
- без предпазни средства (презерватив); 
- със случаен партньор; 
- честа смяна на сексуалните партньори; 
- с партньор със СПИ; 
- под влияние на алкохол и/или наркотици, 
- придружено с насилие.
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Рисково сексуално поведение 
II част 

Цел: да формират положително отношение към отлагане на първия сексуален контакт и 
към употребата на предпазни средства при решение за започване на полов живот. 

Подготовка: осигурете си: 5 листи за флипчарт, на които напишете различни въпроси, 
флипчарт или дъска, маркери

План:
Въведение: 5 мин.
Работа в малки групи: 10 мин.
Презентации и коментари: 20 мин.
Заключение 5 мин. 

Сценарий:
5 мин Въведение:
Представете се, обяснете начина на работа по време на сесията, акцентирайте на толерантността 

и безоценъчното отношение към чуждото мнение. Разделете участниците в 5 малки групи. Дайте 
инструкции за работа – всяка група да си изработи общо становище по поставения въпрос, да си 
избере представител, който ще разкаже на останалите какво е мнението на групата.

10 мин Работа в малки групи:
Раздайте листите с въпроси. На всеки лист има по два въпроса, единият от които се повтаря 

и на друг лист. Така на всеки въпрос ще отговарят по 2 групи. Комбинирането им е по ваш 
избор. Участниците записват на листа отговорите, с които са съгласни всички от групата/ 
мнозинството.

20 мин Презентации: 
Всяка група разполага с 3 минути да представи отговорите на своите 2 въпроса. Запишете 

на предварително подготвен с всички въпроси лист/ дъска всички отговори на двете групи. 
Попитайте за допълнения – ако има. Не давайте отговори и мнение, но насочвайте групата към 
правилните, от гледна точка на превенцията, отговори.

5 мин Заключение: 
Обобщете идеите, изведени от групите. Акцентиране върху това, колко е важно решението 

да се започне полов живот, да е осмислено и осъзнато, след предварително обмисляне на 
очакванията на партньорите и на начините за предпазване от нежелана бременност и СПИ.

NB! Представянето и дискусията трябва да са в рамките на добрия тон и сериозното 
отношение към темата. Да не се толерират неуместни забележки и иронични коментари.

Вариант: Ако учениците имат някакви притеснения в хода на сесията, може да предложите 
да задават въпроси писмено и анонимно, като поемете ангажимента да отговорите в някой от 
следващите часове.

Варианти на въпроси:
¯ На каква възраст е най-подходящо да се започне полов живот?
¯ При взето решение за започване на полов живот, какво трябва да обмислите предвари-телно?
¯ Какво трябва да направите преди да осъществите първия сексуален контакт?
¯ Според вас кои са най-ефективните методи за безопасен секс, ако се води активен полов живот?
¯ Кой носи отговорността за безопасността на сексуалния контакт?
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Умения за преценка на риска 

Цел: да осъзнаят последиците от рисковото сексуално поведение, да осмислят по нов 
начин преживени или наблюдавани ситуации.

Подготовка: подгответе 6 листа с написани на тях казуси

План:
Въведение: 5 мин.
Работа в малки групи: 15 мин.
Представяне и обсъждане: 15 мин.
Обобщение и заключение: 5 мин.

Сценарий:
5 мин Въведение: 
Представете се, уточнете, че ще говорите за рисковите ситуации в живота на младите хора 

и обяснете начина, по който ще се работи. Разделете класът на 4-6 групи (в зависимост от 
големината на групата, целта е в група да няма повече от 6 човека).

15 мин Работа в малки групи. 
Раздайте на всяка група по един казус и поставете задача да определят рисковите моменти в 

ситуациите и възможните последици за героите от рисковото сексуално поведение. Напомнете, 
че от всяка група по един представител трябва да представи мнението на останалите от групата.

15 мин Представяне и обсъждане: 
Резултатите на групите се представят от избран от тях участник. Представящият описва 

казуса, рисковете в ситуацията и възможните последици за героя. Останалите ученици може 
да допълват. Ако няма коментари, провокирайте групата с въпроси.

5 мин Обобщение и заключение: 
Обобщете последиците от рисковото сексуално поведение и рисковите ситуации, в които 

може да попадне младият човек, като обръщате внимание на това, че ситуациите може да са 
рискови в няколко посоки: място, време, обкръжение, компания (хората, с които е младият 
човек), наличие на алкохол, наркотици, емоционално състояние.

Казус 1
Дейзи е на 15 и много иска и тя да си има гадже. Нейна съученичка я кани на купон, 

организиран от по-голямата ѝ сестра. Купонът ще е на вила на приятел на сестрата, извън 
града. Компанията ще е от по-големи ученици и студенти. Всеки трябва да донесе нещо - храна 
или алкохол. Дейзи не се двоуми да излъже родителите си, че ще спи у своя приятелка.

Казус 2
Серена е на 16, има среща с гаджето си, с което са заедно от една седмица. Разгорещяват се, 

но установяват, че нямат презерватив. Тя се притеснява, той я успокоява, че ще я пази. В крайна 
сметка момчето не успява да се удържи и да я „опази”.

Казус 3
Симон е на 17, никога не е имал гадже, срамежлив е и е обект на подигравки от съученици 

и приятели за „девствеността” си. В интернет се запознава с момиче, което се представя за 
15-годишна ученичка, която много го е харесала. Симон отива на определената от нея среща в 
апартамент на последния етаж, в блок, в другия край на града. Изненадата е огромна, когато в 
апартамента заварва група момчета, единият от които го е тормозил в училище.
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Казус 4
Сиси е 16-годишно красиво момиче, известно с многобройните си гаджета и малкото 

задръжки. Обича хубавите дрешки и бижута, но не са по джоба ѝ. Затова си избира партньори 
с добри финансови възможности. Един ден поредното ѝ гадже ѝ предлага да отидат на някакво 
представяне, на което после подаряват бижутата, които рекламират, на момичетата, на които 
стоят най-добре. Условието е да е дискретна, защото било търговска тайна. Събитието е на 
другия ден от 21ч. и ще се ходи с кола. Тя веднага се съгласява, не казва на никого къде и с кого 
отива. На другия ден двамата потеглят в неизвестна посока, извън града и след около половин 
час спират пред скъпарска вила. Вътре има още 2 момичета и около десетина мъже, някои от 
които говорят непознат чужд език. Разделят момичетата в отделни спални. Мъжете влизат при 
тях....

Казус 5
Киара се запознава в бара с много симпатичен младеж и не се двоуми, когато той ѝ предлага 

да отидат у тях. След бурна нощ без никакви предпазни мерки, на сутринта тя забелязва странен 
обрив по слабините му.

Казус 6
Питър и Тифани се познават бегло. На един купон и двамата пият доста алкохол и той 

почти насила я завлича в едно празно помещение. Пали цигара с много странна миризма, дава 
и на нея. Часове по-късно,Тифани идва на себе си, лежи на пода, с натъртвания и силни болки 
в слабините.
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Свързани рискове

Цел: Да осъзнаят значението на други поведения за рисковото сексуално поведение.

Необходими материали: Флипчарт или дъска, пособия за писане.

План: 
Въведение: 5 мин.
Мозъчна атака: 5 мин
Дискусия: 25 мин.
Заключение: 5 мин.

Сценарий:
5 мин Въведение: 
Представете се, представете и темата: други рискови поведения, свързани с рисковото 

сексуално поведение. Припомнете какво е рисково поведение: „ Рисково е всяко поведение, 
което увеличава вероятността от вредни за човека последствия: върху здравето, в т.ч. 
сексуалното и репродуктивно здраве, физическото, психичното здраве; за живота - социалния 
живот, реализацията, осъществяването на плановете.

5 мин Мозъчна атака: 
Какво може да провокира рисково сексуално поведение, кое може да увеличи риска за 

младия човек? 

25 мин Обсъждане: 
Тази част може да протече поне по два начина:
1. Напишете на флипчарт основните свързани рискове и устно пояснявайте.
2. Измислете история, която включва съответния риск и попитайте учениците какво е 

рисковото в съответната ситуация.

Алкохол: под влияние на алкохола падат задръжките. Много често младия човек 
неочаквано се напива, понякога до степен да няма спомен от случилото се. Тогава често забравя 
за предпазни средства, случва се да прави секс с някого, с когото не би го направил на трезва 
глава. Може да допълните с още информация за въздействието на алкохола...

Попитайте учениците дали са преживявали или са чували за нещо такова. Акцентирайте 
върху последиците и алтернативите на това рисково поведение.

Наркотици: рязко променят способността за преценка на ситуацията и критичността. 
В ситуации на употреба на наркотици, понякога стават оргии с непредвидими последици. 
Съществуват и т.нар наркотици на изнасилвачите, това са такива вещества, които водят до пълно 
отпускане на мускулатурата, абсолютна неспособност за съпротива, често с липса на спомен за 
случилото се. Може да допълните с още информация за въздействието на наркотиците.

Попитайте учениците дали са преживявали или са чували за нещо такова. Акцентирайте 
върху последиците и алтернативите на това рисково поведение.
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Насилие: Припомнете: 
Физическо насилие: Всяка външна употреба на сила, упражнена върху част от тялото, 

която може да доведе до болка и/или нараняване. Може да е както инцидентно, така и серия 
от случаи.

Емоционално насилие: Има различни форми, под които се проявява: вербални, невербални 
атаки; унижение, грубо/обидно отхвърляне, насилствена изолация или задържане, яростен 
конфликт.

Сексуално насилие: насилствена сексуална активност или сексуален акт, независимо от 
това кой го причинява - непознат, приятел, роднина.Тук се включват и нежелани: сексуално 
докосване, обаждания или съобщения със сексуална насоченост, показване на порнографски 
снимки или снимане на полови органи.

Сексуална експлоатация: принуда за проституция, трафик с цел сексуална експлоатация
Изнасилване: Това няма нищо общо със сексуалните взаимоотношения. Изнасилването е 

бруталност, насилие. Агресивното поведение, унижението, уплахата, побоят е точно обратното 
на сексуалните взаимоотношения. Много често изнасилванията се случват в дома на жертвата, 
като най-често насилниците са познати или близки мъже.

Акцентирайте върху последиците и алтернативите на това рисково поведение.

Проституция: терминът се използва, когато става въпрос за непълнолетни момичета/
момчета, които по собствено желание или по принуда от някого правят секс срещу пари, храна, 
алкохол, наркотици, услуги. В тези случаи момичето/момчето рискува да попадне на какво ли 
не – хора с извратени сексуални желания, насилници, хора със сексуално предавани инфекции 
и др.

Акцентирайте върху последиците и алтернативите на това рисково поведение
Заключение: Обобщете свързаните рискове. Апелирайте към това учениците да са критични 

към това, което им се предлага, да се пазят и да внимават. А когато имат проблем – да потърсят 
веднага помощ и съвет – от родители, учители, от вас.

Пример за история:
Максим и Вяра са гаджета от 2 седмици. Той е на 17, тя – на 14. Той настоява да правят секс. 

Вяра се двоуми. Един ден, когато родителите на Максим отсъстват, той завежда приятелката 
си у тях. Показва й колекцията си от запалки. Пуска й любимата музика, прави коктейли с 
наличния вкъщи алкохол. Бързо се опиват и правят секс...без презерватив...и без да я пази....

Какви са свързаните рискови поведения? 
Ранен сексуален контакт. Употреба на алкохол 
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Права и отговорности в партньорските отношения

Цел: Да получат информация и да упражнят умения за справяне в ситуации на натиск, 
свързани с избор в сексуалната сфера.

Необходими материали: подгответе листи с предварително написани: таблица, казуси и 
въпроси.

План: 
Въведение: 5 мин.
Групова работа: 10 мин.
Презентации и дискусия: 20 мин.
Заключение: 5 мин.

Сценарий:
5 мин: Въведение
Представете се, представете темата за която ще се говори (правата и отговорностите на 

всеки в интимните отношения, умението да отстояваме правата си и да казваме „не”...). 
Отбележете, че всеки човек попада понякога в ситуации с много затруднен избор на поведение 
или в рискови ситуации. Когато става въпрос за интимни отношения – това е темата на сесията.

Закачете на видно място таблицата „Имате Право – Носите Отговорност”.

10 мин: Групова работа
Разделете класа на 4 групи. Дайте инструкции. Всяка група работи по един от казусите. 

Обърнете внимание на учениците, че всяко право е неизменно свързано с носенето на 
отговорност. Покажете им таблицата и им препоръчайте да я имат предвид, когато работят по 
казусите и подготвят отговори на въпросите.

20 мин: Презентации и дискусия 
Поканете по един представител от всяка група да представи груповото решение. След 

всяко представяне потърсете мнението и на останалите.
Попитайте учениците, коя роля е най-трудната (от тези в казусите), кога е най-трудно да 

се откаже, кое може да ни помогне да отстояваме отказа си / да стоим твърдо зад решението си. 

5 мин Заключение: 
Може да завършите сесията с няколко препоръки:
Колкото и трудно да ви изглежда някоя ситуация, свързана със сексуалните отношения, 

винаги има изход, важното е обаче и това да излезете достойно от ситуацията.
Колкото и да ви е трудно, дори да сте отчаяни, помислете: „Какво значение ще има това 

(тази ситуация, този човек, тази загуба, болка) за мен след 5 години?” 
На вашите години всичко изглежда драматично, завинаги, фатално и имате пълното право 

да се чувствате така, но само след няколко дни, месеци или години всичко ще изглежда много 
по-различно и със сигурност не толкова драматично 
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 Помощни материали:

* Казус 1:Момче и момиче. Момчето настоява да правят секс. Момичето му обяснява, че не 
се чувства комфортно и не е съгласно да удовлетвори желанието на момчето.

* Казус 2: Момче и момиче. Момичето настоява да правят секс. Момчето ѝ обяснява, че не 
се чувства комфортно и не желае да правят секс точно в този момент.

* Казус 3: Момче и момиче. Момичето е много разстроено. Момчето има намерение да се 
възползва от уязвимостта на момичето и настоява да правят секс. Момичето не желае.

* Казус 4: Момче и момиче. Момчето преживява тежка раздяла с приятелката си. Момичето 
го харесва и иска да правят секс. Момчето не желае.

Въпроси към всеки от казусите
¯ Как би трябвало да постъпят героите при искане, което не им харесва, но е от страна 

на любим човек? Как се чувстват двамата герои?
¯ Как би трябвало да постъпят героите при искане, което не им харесва, дошло от страна 

на човек, на когото не държат особено, но в момента са заедно? Как се чувстват двамата герои?

Декларация за сексуалните права (Валенсия, 1997г.)*, в която се казва, че сексуалност 
– това е органична част от личността на всяко човешко същество, а сексуалните права 
принадлежат към числото на фундаменталните и всеобщи права на човека. Универсални, 
взаимосвързани и неразделни, сексуалните права са съставна част от човешките права. Те са 
развиващ се набор от задължения, които допринасят за свободата, равенството и достойнството 
на всички хора. 

Сексуални права: Декларация на МФСП, публикувано през м. октомври 2008г. 

Към сексуалните права се отнасят:
1. Право на сексуална свобода, което дава възможност за пълно изразяване на собствения 

сексуален потенциал, като изключва, обаче, всички форми на сексуална принуда, експлоатация 
и злоупотреба, по което и да е време и в каквато и да е ситуация.

2. Право на сексуална автономия, телесна неприкосновеност и безопасност.

Да правите грешки Да се уверите, че вашите грешки не нараняват другия

Да променяте мнението си Да уважавате решението на другия

Да поискате време да обмислите предложението Да дадете същата възможност на другия

Да дадете алтернативно предложение Да не се налагате на другите

До контролирате сами поведението и съдбата си Да уважавате правото на другия да избира поведението 
и съдбата си

Да бъдете уважавани Да уважавате другия

Имате право: Носите отговорност:
Да изразявате чувствата си Да уважавате чувствата на другия

Да вземете самостоятелно решение Да позволите на другия да вземе собствено решение

Да откажете направеното ви предложение Да отказвате любезно и без да накърнявате 
достойнството на другия
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3. Право на сексуална справедливост и равенство, предполагащи свобода от всяка 
дискриминация.

4. Право на емоционално себеизразяване.

5. Право на свободно сексуално общуване, включително встъпване в брак, развод и 
създаване на други отговорни сексуални отношения.

6. Право на свободен и отговорен репродуктивен избор (да имаш или да нямаш деца, да 
използваш или не средства за контрол на раждаемостта и др.).

7. Право на достъп до обективна информация, свързана със сексуалността, основана на 
научни изследвания.

8. Право на сексуално образование.

9. Право на опазване на сексуалното здраве.



- 17 -- 16 -

Насилие в сексуалните отношения

Цел: да придобият знания относно видовете, признаците и последиците от различните 
видове насилие и сексуална злоупотреба; да упражнят умения за реакция в ситуации на 
сексуално насилие. 

Необходими материали: предварително напишете казус на лист, осигурете листи 
флипчарт или чиста дъска.

План: 
Въведение: 2 мин.
Обсъждане на казус: 10 мин.
Дискусия: 15 мин.
Обобщение и заключение: 10 мин.
Заключение: 3 мин.

Сценарий:
2 мин Въведение:
Представете се. Представете темата - насилието в интимните отношения; причини; 

последствия; как да го предотвратим.

10 мин Обсъждане на казус
Разкажете казуса, който сте написали на лист (за подсещане, но по-опитните от вас биха 

могли да измислят друг подходящ казус по темата).
Иван и Сияна са на дискотека. Иван изпраща Сияна до тях, той знае, че родителите ѝ не са 

у дома и у тях няма никой. След като се качват в апартамента, Иван настоява да правят секс. 
Сияна отказва категорично на всички негови опити да я убеди. В крайна сметка сексуалният 
акт се осъществява без съгласието на Сияна и въпреки яростната й съпротива.

Провокирайте участниците да разсъждават по следните въпроси:
¯ Това насилие ли е?
¯ Как според тях се чувства Сияна?
¯ А как се чувства Иван?
¯ Какви са причините, според тях, да се стигне до такава развръзка?
¯ Как биха постъпили ако бяха на мястото на Сияна?
¯ Как биха постъпили, ако станат свидетели на подобна ситуация?
¯ Кой по-често е обект на сексуално насилие – жените, мъжете, децата?
Накрая обобщете.

15 мин Дискусия: 
Поставете на обсъждане въпросите: Какви видове насилие познавате? Какви видове 

сексуално насилие познавате? 
Ако не се досещат за някоя форма на сексуално насилие, провокирайте в въпрос (напр. ако 

някой ви праща съобщения с открито сексуални послания и закани, това сексуално насилие 
ли е?

Обобщете отговорите и дайте определенията за различните видове насилие и злоупотреба 
(от информацията).
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В заключение:
Насилието и сексуалната злоупотреба са реалност.Основният извод от сесията може да е, 

че е важно да се спазва баланса между права и отговорности в интимните отношения, както 
и отговорно да се обмисля и взема решение за тези отношения. Важно е човек винаги да е 
критичен и с повишено внимание, кога и кого допуска до себе си – реално и виртуално.

Възможно е в класа да има дете, преживяло някаква форма на насилие, затова е важно 
обучителят да подходи с голяма деликатност.

Дефиниция за насилие върху дете:
Всякакви форми на физическа и/или емоционална злоупотреба, сексуално насилие, 

занемаряване или нехайно отношение, експлоатация с търговска или с друга цел, които водят 
до реално или потенциално увреждане на здравето на детето, заплаха за неговото оцеляване и 
развитие или унижаване на неговото достойнство, произтичащи от взаимоотношения, които са 
основани на отговорност, доверие или власт.

СЗО, 1999 г. и 2002 г.

Физическо насилие: Всяка външна употреба на сила, упражнена върху част от тялото, която 
може да доведе до нараняване. Може да е както инцидентно, така и серия от случаи.

Емоционално насилие: Има различни форми, под които се проявява: вербални, невербални 
атаки; унижение, грубо/обидно отхвърляне, насилствена изолация или задържане, яростен 
конфликт.

Сексуално насилие: насилствена сексуална активност или сексуален контакт, независимо 
от субекта на действията-непознат, приятел, роднина.Тук се включват: сексуално докосване, 
общуване или сношения, обаждания или съобщения със сексуална насоченост, показване на 
порнографски снимки или снимане на полови органи, сексуална експлоатация (проституция).

Изнасилване: Това няма нищо общо със сексуалните взаимоотношения. Изнасилването е 
бруталност, насилие. Агресивното поведение, унижението, уплахата, побоят е точно обратното 
на сексуалните взаимоотношения. Много често изнасилванията се случват в дома на жертвата, 
като най-често насилниците са познати или близки мъже.

Признаците на насилие могат да включват: разговори или намеци за насилие; необясними 
и/или повтарящи се синини или наранявания на неестествени места; изгаряния; системно 
лишаване от храна/подходящо облекло; агресивност в поведението; враждебност; затвореност; 
страх; демонстративно излагане на показ на собствената сексуалност; бягства от дома или 
училище.
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Нежелана бременност, аборт

Цел: Да осъзнаят трудностите и проблемите при ранна бременност и самотно майчинство. 
Да получат достоверна информация за последствията от аборта или родителството в 
тийнейджърска възраст, да обсъдят заблудите относно забременяването, аборта, ранния брак 
и родителството. 

Необходими материали: лист от флипчарт, на който напишете темите, които ще се 
дискутират; листи от флипчарт, на които напишете изреченията за играта „митове и факти“ 
(3 колонки: изречение, мит и факт).

План:
Въведение: 5 мин.
Дискусия: 15 мин.
Митове и факти: 15 мин.
Заключение: 5 мин.

Сценарий:
5 мин Въведение:
Представете се, обявете темата на сесията, разяснете плана за работа.

15 мин Дискусия: 
Обявете темата, по която ще дискутирате: бременност, майчинство в ученическа възраст. 

Поставете на последователно обсъждане въпросите:
¯ Проблемите, до които води бременността в ученическа възраст.
¯ Затрудненията на момичетата, които раждат в ученическа възраст .
¯ Абортът решение ли е при бременност в ученическа възраст: ако да- защо, ако не – 

защо?
¯ Последици от аборт в ранна възраст.
Броят въпроси, които ще се обсъждат зависи от темпа на групата.
Обобщете, че бременността и аборта в ранна възраст носят огромни проблеми и мното 

трудности, и е от изключителна важност при всеки сексуален контакт да се използва 
презерватив, а ако има съмнение за бременност спешно да се потърси лекар-специлист 
акушер гинеколог.

15 мин Митове и факти: 
Обяснете на учениците какво се очаква от тях: който има мнение по твърдението го 

изказва, заедно с аргумента (напр. .......е вярно, защото.......). Ако някой има друго мнение по 
поставеното твърдение – по същия начин го изказва аргументирано. 

Закачете предварително подготвеният лист с твърдения и започнете. Ако групата се 
ориентира към погрешно становище, кажете и обосновете верния отговор на твърдението. 
Броят твърдение, които ще включите в тази част зависи от темпа на групата.

Към посочените по-долу твърдения може да се добавят и други, които може да се подготвят 
от помощните материали в наръчника.

5 мин Обобщение: 
Обобщете най-важните факти за последиците от нежеланата бременност и аборта.
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Примерни твърдения
- Момичето не може да забременее, ако още няма месечен цикъл.
Не е вярно. Възможно е да е настъпило половото съзряване и да има вероятност от 

забременяване и въпреки това да няма менструация (напр. непосредствено преди първата 
менструация или при хормонални проблеми).

- Ако момичето се притеснява от забременяване след секс без предпазни средства, то може 
да прекрати евентуална бременност с подръчни средства – в интернет има много рецепти.

Не е вярно: няма начин да се прекрати бременност по друг начин, освен чрез медикаменти, 
назначени от акушер-гинеколог (в първите дни) или аборт в първите месеци от бременността.

- Може да се отгледа дете и без много средства.
Не е вярно. Още повече, че учениците нямат собствени доходи.

- Няма опасност от аборта, ако го извърши специалист. 
Не е вярно. От аборта винаги има риск, нерядко и в медицински условия, особено ако е при 

нераждала жена.

- Забременяването няма да раздели хора, които много се обичат.
Не е вярно. По-често ранната бременност става причина за влошаване или прекъсване на 

отношенията.

- Абортът в юношеска възраст може да бъде много опасен.
Вярно. Има опасност от трайно увреждане на детеродните органи и невъзможност за 

последващо забременяване.

- Ако едно момиче роди на 16, това ще попречи на образованието ѝ.
Вярно.

- Ако при раждането майката е в юношеска възраст, съществува опасност за бебето.
Вярно. Ако организмът на майката е незавършил развитието си и е неукрепнал, това носи 

голям риск за бебето.

- Момичето може да прекъсне бременността си винаги, когато поиска.
Не е вярно. След третия лунарен месец рискът за майката и за бебето е много голям. 

Прекъсване на бременността е допустимо до 12-та седмица от бременността, съгласно 
българското законодателство и то само по указания или манипулации, извършени от лекар 
акушер гинеколог. След този срок – само по строги медицински показания.

- Момичето може да скрие от родителите и близките си аборт и никой да не разбере.
Скриването на такова действие не предотвратява последиците - както за физическото, така 

и за психическото здраве на момичето.

- Животът на младото момиче се променя драматично, когато открие, че е бременно.
Вярно е, животът ѝ се преобръща. Тук учениците може да бъдат подканени да изкажат 

мнение за това, какво точно се променя.

- Ранна бременност носи много проблеми и на момчето и на момичето, както и на техните 
родители.

Вярно.
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Сексуално-предавани инфекции (СПИ)

Цел: да получат достоверна и обективна информация за същноста, признаците и 
превенцията на сексуално-предаваните инфекции.

Необходими материали: дъска или листове флипчарт, пособия за писане.

План: 
Въведение: 2 мин.
Мозъчна атака: 5 мин.
Групова работа: 5 мин.
Дискусия: 20 мин.
Обобщение: 5 мин.
Заключение: 3 мин.

Сценарий:
5 мин Въведение: 
Представете се, представете темата. Обяснете начина на работа.

5 мин Мозъчна атака: 
Въпросите са: какво са сексуално-предавани инфекции; кои сексуално-предавани инфекции 

познават. Всички отговори се записват без корекция и коментар. Накрая се дава определение за 
това какво са сексуално-предаваните инфекции – инфекциозни заболявания, които се предават 
при сексуален контакт.

20 мин Представяне на информацията:
Въпросите, които трябва да разгледате в представянето са:
Кои/какви са причинителите на сексуално-предавани инфекции?
Начини и пътища на заразяване.
Какви са признаците/симптомите? Как може да се разбере, че има сексуално-предавани 

инфекции? Непременно да се обърне внимание на липсата на симптоми при много от СПИ и, 
че има различен времеви период преди да се проявят първите признаци – от няколко дни до 
няколко години.

Какви са последиците?
Какво да се направи при съмнение за заразяване?
Как може да се предпазим?

Може да визуализирате, като използвате флипчарт и да записвате най-важното, както и 
може да задавате въпрос и в зависимост от информираността на учениците – да допълвате и/
или коригирате. 

5 мин Обобщение и заключение
Обобщете най-важната част от информацията. 
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Сексуално-предаваните инфекции са много, но всички се предават при сексуален 
контакт със заразен партньор без презерватив, освен това заразената жена може да предаде 
инфекцията на бебето, заразяването става и със замърсени инструменти (игли и спринцовки, 
за татуиране...). Всеки може да се зарази. Заразяването става при един единствен сексуален 
контакт с инфектиран партньор без презерватив или при един единствен контакт с инфектират 
инструмент.

Заразяването с много от СПИ не се проявява по никакъв начин (най-вече вирусните). 
Не трябва да има сексуални контакти с партньор с видими обриви, зачервяване, секрети с 
неспецифична миризма. Признаците са различни, може да отсъстват напълно, ако има - най-
често са болка, парене, кървене при сексуален контакт, парене при уриниране, зачервяване, 
обриви, ранички, неспецифично течение, подуване в областта на гениталиите, понякога 
неспецифични симптоми.

Лечението е задължително. Предписва се от лекар-специалист по кожно-венерически 
болести, уролог, гинеколог. 

Лекуват се задължително и двамата партньори.
 Самолечението е абсолютно забранено.
Последиците: стерилитет, аборт, увреждане на плода, възпалителни заболявания на 

вътрешните полови органи, рак.
Предпазване: презерватив при всеки сексуален контакт, стерилни инструменти, 

въздържание – най-сигурния начин.
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Видове СПИ

Цел: да получат достоверна информация и да се повиши информираността на учениците 
за най-разпространените СПИ.

Необходими материали: дъска или флипчарт, пособия за писане.
План:
Въведение: 5 мин.
Мозъчна атака: 5 мин.
Представяне на информацията, въпроси коментари: 25 мин.
Обобщение и заключение: 5 мин.

Сценарий:
5-10 мин Въведение:
Припомняне на най-важното от предходната сесия (СПИ Iчаст). Ако влизате за първи път в 

този клас е добре в тази част за разкажете най-важното от първата част.

5 мин Мозъчна атака: 
Как могат да бъдат групирани СПИ, по какви признаци? Записва се всеки отговор без 

коментар. Ако учениците не се сещат, насоченете ги в посока: според причинителя, според 
това дали са лечими; дали имат симптоми, степента на разпространеност и т.н. 

25 мин Представяне на информацията 
След въвеждащо изречение, че класификациите могат да бъдат толкова, колкото са и СПИ, 

се спрете на една (ако времето стигне, може и повече) и разглеждайте СПИ в този контекст. 
Напр: според причинителя, СПИ се делят на: причинени от бактерии, от вируси и от гъби. 
В Наръчника за педагогически специалисти материалът е разработен подробно по същество.

Не е необходимо да се затормозват учениците с подробности за всяка СПИ – няма да ги 
запомнят и е ненужно. Удачно е в края на сесията да раздадете информационни материали с 
повече информация по темата. По-важното е да се акцентира на общите особености за всяка 
група, като може да се направи и сравняване на групите. Подгответе си интересни и малко 
известни факти, но важни факти за всяко СПИ, което представяте, напр., че има гонорея на 
гърлото – заразяването става при орален секс и т.н.

 
Така напр. при групиране според причинителя: увод, с припомняне на особеностите 

на трите вида причинителя. Какво представляват като цяло вирусите, бактериите, гъбичките. 
(припомняне от материала по биология за 8 кл.). Вирусите са най-малките живи организми, 
които попадат в клетката и я принуждават да ги възпроизвежда, като самата тя се разрушава. 
Възможно е вирусите, веднъж попаднали в организма, да се намират в спящо състояние и да 
няма никакви симптоми дълго време преди да се развие заболяването. При спад на защитните 
сили на организма, вирусите се размножават активно, проявяват се болестните симптоми. 
Лечението е трудно и много често не настъпва пълно излекуване. Въпрос към класа: Кои са 
според вас най-известните, най-разпространените вирусни СПИ. Отговорите на учениците се 
допълват така, че да включват: ХИВ, хепатит Б и С, човешкия папилома вирус, гениталния 
херпес. След това с по 2 до 3 изречения акцентирайте върху най-важната информация и 
най-сериозните последици от всяка от тези СПИ. Важно е да се отбележи, че лечението на 
вирусните СПИ е много трудно заради характера на самия причинител- убивайки вирусите, 
загиват и клетките-носители. Много често дори и да нямат симптоми, инфектираните остават 
заразоносители за цял живот.
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Въпроси, допълнения и коментари.
Въпрос към класа: Кои според вас са най-разпространените бактериални СПИ (ако не се 

сещат, попитайте кои други СПИ са им познати като наименования). Отговорите на учениците 
се допълват така, че да включват: сифилис, гонорея, трихомониаза, бактериална вагиноза, 
хламидия. Бактериите са самостоятелно живеещи в организма на човек микроорганизми, които 
се поддават на лечение с антибиотици. Но за сметка на това бактериите, причиняващи някои от 
тези инфекции, са много силно заразни и много често не се изгражда имунитет, т.е. човек може 
да се заразява многократно. Акцент в тази част е сифилисът като най-опасната бактериална 
СПИ. Отново с по 2-3 изречения се отбелязват най-значимите факти за всяка от тези СПИ.

Въпроси, коментари и допълнения
В групата на гъбичните инфекции най-популярната е кандидозата. Важно е да се уточни, 

че гъбичките кандида албиканс (причинителят) много хора имат по кожата си. При спад на 
имунитета (от друго заболяване или прием на антибиотици, химиотерапия и др.) или ако има 
контакт с голямо количество гъбички (напр. при сексуален контакт с партньор с активна 
инфекция), човек развива кандидоза. Затова кандидозата е условно СПИ.

5 мин Обобщение и заключение: 
Попитайте учениците за поне 5 най-важни общи неща за СПИ. Ако не могат да отговорят 

или пропуснат, допълнете: 

Всеки, който е правил секс без презерватив, може да се зарази със СПИ дори и от 
един единствен сексуален контакт (вагинален, орален или анален). Тези болести не минават 
от само себе си. Поставянето на диагноза СПИ и лечението се извършва само от лекар-
специалист. Колкото по-рано се открие инфекцията, толкова по-лесно и бързо се лекува (ако 
изобщо е лечима). Лекуват се и двамата (или повече) партньори до пълно излекуване. Към 
СПИ имунитет няма. Възможно е човек да се излекува от дадена СПИ и на другия ден (или 
когато и да е) да има контакт със заразен партньор, от когото да хване същата болест. Най-
ефикасната предпазна мярка е въздържанието. Добре е да се отложи започването на полов 
живот до по-голяма възраст, когато човек придобие повече опитност и умения да управлява 
рисковете. Най-важното правило – да се използва презерватив при всеки сексуален контакт. 
Сексът не е състезание. От нашето поведение зависи нашето здраве и живот. По-младите хора 
са по-уязвими към СПИ. 
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ХИВ/СПИН

Цел: Да получат достоверна информация за същността на ХИВ, СПИН, пътища на 
предаване, начини за предпазване. 

Необходими материали: осигурете флипчарт или дъска, маркери, информационни 
материали.

План: Въведение: 5 мин.
Представяне на информация: 20 мин.
Въпроси и обсъждане: 10 мин.
Обобщение и заключение: 5 мин.

Сценарий:
5 мин Въведение:
 В тази част може да се представи информация за произхода и значимостта на проблема.
 

СПИН е приета за четвъртата най-опасна болест в света. Заболяването е открито през 
1981 г., а неговият причинител е изолиран през 1983г. Това е пандемия (епидемия в целия 
свят), която досега е засегнала над 80 милиона души – инфектирани с ХИВ и болни от СПИН. 
В много части по света, мнозинството от новоинфектираните са млади хора, а всеки трети, 
живеещ с ХИВ/СПИН е на възраст 15-25г. Повечето от тях дори не подозират, че са носители на 
този вирус. Най - засегнати са Африка, Латинска Америка, Азия, Източна Европа, но навсякъде 
по света ХИВ поразява нови жертви.

В България до края на 2019 са регистрирани общо 3 244 лица с ХИВ инфекция. От началото 
на 2019 година са открити нови 218 ХИВ – позитивни лица. От началото на ХИВ-инфекцията в 
България над 1000 човека са починали от СПИН. 

25 мин Представяне на информацията: 
Подпобна информация за тази част на сесията има в Наръчника за педагогически 

специалисти. 
Много е важно е да не се претрупва изложението с много подробна информация. Опорни 

моменти на изложението може да бъдат:
 

• ХИВ е човешки имунодефицитен вирус......................
 (уточнете, че е характерен за хората и се предава само от човек на човек или чрез 

заразени човешки телесни течности. Неустойчив е във външна среда и дезинфектанти. 
Извън тялото умира до 20-30 мин.)

• СПИН е синдром на придобита имунна недостатъчност.......................
• Разликата и общото между ХИВ и СПИН е.....
• Пътища на предаване на ХИВ: 
- сексуален контакт без презерватив и единият от партньорите е носител на ХИВ (уточнете, 

че това много често е неизвестно на самия вирусоносител). Важно е да се отбележи, че всички 
видове сексуален контакт без презерватив са рискови, но най- рисков е аналният, след него 
вагиналният (поради анатомични особености), по-уязвими са хората с други СПИ, децата и 
младите хора.
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 - използване на замърсени с кръв игли и спринцовки, (уточнете, че в използвана спринцовка 
винаги остава малко количество кръв и ако има ХИВ, то следващият, който я използва, ще 
се инфектира). 

- от майка на дете при бременност, раждане и кърмене.
- донорска кръв или орган – на практика вече е невъзможно, поради мерките, които се 

вземат (изследване, обработване, технология на използването им).

• Как не може да се предаде ХИВ:
- обичайно битово общуване
- използване на общи прибори за хранене, дрехи, пособия
- прегръдка, целувка, ръкостискане
- пот, сълзи, слюнка 

• Къде се намира в най-голяма концентрация вирусът:
- кръв
- вагинални секрети
- спермална течност
- кърма

• Как се открива ХИВ: тест на периферна (от пръста) или венозна кръв, с който се 
откриват антителата, които организмът е изработил за борба с ХИВ. 

Уточнете, че в т.нар. прозоречен период –непосредствено след заразяването и до 2-3 месеца 
след това, тестът няма да се позитивира (ще покаже отрицателен резултат), но рискът от 
предаване на инфекцията е най-голям.

• Предпазване от ХИВ:.........
- Сексуално въздържание
- Постоянен сексуален партньор
- Използване на презерватив при всеки сексуален контакт
- Да не се използват употребявани игли и спринцовки
- Да не се допуска проникване на чужди телесни течности (кръв, спермална течност, 

вагинални секрети в кръвта или лигавиците).

• Лечение: няма пълно излекуване, има поддържаща терапия, която държи под контрол 
размножаването на вируса, но лекарствата трябвя да се пият цял живот, имат и странични 
ефекти.

• ХИВ пандемията прилича на айсберг – хората, които знаят, че са ХИВ
позитивни са върхът на този айсберг, останалата част са тези, които все още не знаят, че 

носят в телата си вируса. На всеки 10 инфектирани само 1 знае това за себе си.

10 мин Въпроси и обсъждане: 
В случай, че учениците нямат въпроси, може да бъдат провокирани с въпроси или твърдения, 

по-голямата част от които са митове, така че да се проверят и допълнят при необходимост 
знанията им.

Примери:
ХИВ позитивните хора не трябва да учат/работят с други хора?
Не. ХИВ не се предава при нормално битово общуване. 



- 27 -- 26 -

Човек може да е заразен с ХИВ и да няма никакви симптоми и да не знае.
Да. И в това е коварството на тази вирусна инфекция. 
Не съществува начин да се предпазите от ХИВ.

Съществува. Всеки сам е отговорен за своето здраве и като спазва правилата за предпазване, 
няма за де зарази.

Рискът от заразяване с ХИВ се увеличава, ако имат много сексуални партньори.
Да. Всеки сексуален контакт без презерватив не е само между двамата партньори, а и с 

всички техни предишни партньори и това, което са им предали.
Възможно ли е да се човек да се зарази с ХИВ от тоалетната чиния/от ръкостискане/от 

ползване на общи съдове за хранене и др.?

Не. ХИВ се предава само по 3 начина.....

5 мин Обобщение и заключение: 
В тази част е добре да се повтори най-важното от информацията. В заключение да се 

акцентира върху отговорността на всеки за неговото собствено здраве и необратимостта и 
нелечимостта на заболяването.

Накрая раздайте информационни материали по темата

* На флипчарта/ дъската може да записвате най-важните неща по темата, или да си 
подготвите на листи флипчарт опорните моменти.
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Контрацепция 

Цел: да получат сновна информация за контрацепцията - същност, видове, препоръки, да 
разсъждават върху последиците от забременяването в ранна възраст и от аборта, да осъзнаят 
значението на правилния избор на контрацепция, както и последиците от рисковото поведение.

Необходими материали: флипчарт/ мултимедиен проектор

План: 
Въведение: 2 мин.
Презентация на основна информация: 15 мин.
Дискусия: 15 мин.
Заключение: 3 мин.

Сценарий:
2 мин Въведение: 
Представете се, представете и темата, както и начина на протичане.

20 мин. Представяне на информацията
Започнете с въпрос: Какво е контрацепция?
Обобщете отговорите.
Дайте точното определение на понятието.
Презентация: По ваша преценка може да направите презентация по темата или да 

представите устно информацията като използвате флипчарт или дъската за онагледяване на 
текста.

В случай, че избраният метод е мултимедийна презентация е удачно да е с малко слайдове, 
много малко текст и онагледяване с картинки на различните контрацептивни средства или 
методи.

В Наръчника за педагогически специалисти има подробна информация по темата. В 
зависимост от аудиторията, се определя и обема на информацията, която да се представи. При 
всички положения трябва да се разгледат групите методи и да се отдели най-много внимание 
на презерватива като най-доброто средство за предпазване и от нежелана бременност и от 
СПИ. 

Особено полезно би било ако в края на представянето се отдели и малко време/няколко 
слайда за последиците от нежеланата бременност в ранна възраст и аборта и какво е значението 
им за живота и здравето на младата жена.

В тази сесия е удачно да се покаже/демонстрира какви са най важната информация и най-
важните правила при използването на презератива (в помощната информация).

10 мин Дискусия и демонстрация 
В тази част е подходящо да се дискутират въпросите:
Кой носи отговорността за предпазване от нежелана бремнност и СПИ?
Кой трябва да осигури презерватива?
С каква друга цел освен контрацепция могат да се назначават хормонални таблетки?
Какво бихте избрали – нежелана бременност и раждане на дете в ранна възраст (напр. под 

18г) или аборт?
В случай на бременност какво следва за младото момиче?
Броят на дискутираните въпроси зависи от динамиката на групата и времето.
Важно е да прецените възрастта на учениците и да съобразите въпросите и информацията 

с това.
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5 мин: Заключение: 
В заключение отново се акцентира на това, че отговорността за сексуалното поведение на 

всеки човек е лична, че всеки трябва сам да се грижи за своето здраве, безопасност и бъдеще.
 

Съвременните презервативи се изработват от висококачествен латекс и имат много 
висока степен на сигурност. Преминали са множество тестове и са доказано ефективни за 
предпазване от заразяване с ХИВ и други СПИ, както и от нежелано забременяване. Изработени 
са от хипоалергичен латекс и са изключително тънки, което допринася да не бъдат усещани 
като чуждо тяло. 

Презервативите са единственото надеждно средство, което предотвратява заразяването със 
СПИ и нежеланата бременност.

Презервативите са широко достъпни в търговската мрежа, без лекарско предписание.
За да бъдат наистина надеждна защита, те трябва да бъдат използвани правилно и по 

предназначение. Съществуват много различни видове презервативи като цвят, релеф, аромат, 
но според предназначението им за различните видове сексуални контакти, са 3 вида.

- за анални сексуални контакти – те са най- здравите, издържат на най-силно триене, няма 
значима разлика в дебелината от другите видове, различават се само по надписа на опаковката. 
Може да се използват при всички видове секс.

- за вагинални сексуални контакти – това са надеждни презервативи, които освен за 
вагинален, може да се използват и за орален секс. 

- за орални сексуални контакти – те могат да се използват при орален секс, при който риска 
е много голям за инфектиране с причинителите на гонорея, сифилис, хепатит В и др. СПИ.

Как се използва правилно презерватив:

1. Проверете дали е в срок на годност.

2. Проверете дали е херметически запечатан – при натиск на опаковката в средата трябва 
да се усеща въздушно мехурче.

3. Отворете опаковката от назъбената страна внимателно с пръсти така, че да не се наруши 
целостта на презерватива.

4. Хванете и притиснете с два пръста контейнерчето на върха на презерватива.

5. Поставете презерватива, развивайки го на еректирал полов член като продължите да 
притискате контейнерчето така, че да няма въздух в презерватива сред поставянето му.

6. Извадете презерватива веднага след еякулацията като внимавате да не се разлее 
съдържанието.

7. Изхвърлете употребения презерватив в кош за отпадъци, а не в канализацията.

За намаляване на триенето може да се използват само лубриканти на водна основа. Всички 
други средства, особено съдържащи масла, ще нарушат целостта на презерватива.

Презервативите се късат, когато са поставени неправилно или не се използва подходящ 
вид, или триенето е прекалено силно и без лубрикант.
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Сексуално и репродуктивно здраве (СРЗ)

Цел: учениците да получат информация за същността на понятието СРЗ, елементите на 
СРЗ и собствената роля за опазването на СРЗ на всеки човек. 

Необходими материали: флипчарт/дъска, пособия за писане, листи флипчарт.

План: 
Въведение: 2 мин.
  Мозъчна атака:10 мин.
Работа в малки групи: 10 мин.
Представяне: 15 мин.
Заключение: 3 мин.

Сценарий:
2 мин: Въведение
Представете се, представете темата. 
Всеки човек има интимни, сексуални взаимоотношения в някакъв момент и това е естествена 

част от живота ни. В такива взаимоотношения човек трябва да встъпва с отговорност, и знания 
за това как да предпазва себе си и партньора си от СПИ и нежелана бременност. 

10 мин Мозъчна атака: 
Сексуално здраве е?
Репродуктивно здраве е?
Записват се всички дадени от учениците отговори.
Отговорите се обобщават. На предварително подготвен лист от флипчарт е изписана 

официална дефиниция на СРЗ.

Официалната дефиниция на понятието сексуално и репродуктивно здраве е приета 
на Международната конференция по въпросите на народонаселението и развитието (Кайро, 
1994). Базирана е върху утвърдената от Световната здравна организация дефиниция на 
здравето: „Здраве е състоянието на пълно физическо, умствено и социално благополучие, а не 
просто липса на заболяване или недъг”.

 Най-важното от дефиницията, приета в Кайро е:
Дефиниция:
• Репродуктивно здраве е състоянието на пълно физическо, умствено и социално 

благополучие, а не просто липса на заболяване или недъг, във връзка с възпроизводителната 
система и нейните процеси и функции.

• Хората трябва да имат безопасен полов живот.
• Хората могат да се възпроизвеждат. Те сами решават кога и колко често да го правят.
• В “репродуктивно здраве” се включват също половото здраве и личните взаимоотношения.

10 мин Представяне на информация
Какво се включва в понятието СРЗ? Компонентите на СРЗ са: сексуално поведение, 

семейно планиране, сексуално предавани инфекции и контрацепция.
Обявете темите, по които ще представяне информация.
Какви са рискове за сексуалното и репродуктивно здраве (какво може да попречи да на 

хората да опазят/запазят своето сексуално и репродуктивно здраве)?
Какви са права на хората във връзка със СРЗ (какви права има всеки човек)?
Как да опазим своето сексуално и репродуктивно здраве?
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Рискове за сексуалното и репродуктивно здраве
 Рискове за СРЗ могат да произтичат от различни причини в различните общества Ето 

някои от тях:

• рисково поведение;

• недостатъчна информираност на човека, семейството и общността;

• недостатъчна отговорност на човека, семейството и общността;

• недостатъчен достъп до консултиране и до методи и средства за опазване на СРЗ;

• недостатъчно ангажираност на управляващите за развиване на политики по опазване 
на СРЗ; (напр. няма програми за здравно орбазование в училище, нито достатъчно 
профилактични програми);

• недостатъчно висок стандарт на живот; (нямах пари да си купя- често оправдание за 
неизползване на презерватив.....);

• недостатъчно развитие или организация на медицинските служби;

• недостатъчна квалификация на медицинските професионалисти;

• случайни или непредвидими обстоятелства.
 
 Сексуални и репродуктивни права според Международна федерация по семейно 

планиране
Право на живот. Право на свобода и лична неприкосновеност. 
Право на равенство и свобода от всяка форма на дискриминация.
Право да се зачита личността. 
Право на свобода на мисълта.
Право на информация и образование.
Право на избор при встъпването в брак, в създаването и планирането на семейство.
Право на решение дали и кога да бъде създадено поколение.
Право за получаване на здравни грижи и здравна защита.
Право на достъп до постиженията на научния прогрес.
Право на свобода от изтезания и нечовешко или унизително отношение.

Как да опазим своето сексуално и репродуктивно здраве 
Въздържане от ранен полов живот.
Използване на презерватив при всеки сексуален контакт.
Използване на предписани от специалист контрацептиви и медикаменти.
Избягване на рисково сексуално поведение.
Редовни профилактични гинекологични и урологични (за мъжете) прегледи.
Добра информираност по въпросите на СРЗ.
Отстояване на своите права и решения.
Спазване на отлична лична хигиена.
Лечение на всяка инфекция или възпаление докрай. Лекуване и на двамата партньори.
Изграждане на взаимоотношения, основани на уважение, зачитане на правата, обич и 

толерантност.
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5 мин заключение 
Попитайте за въпроси. Ако отговорът им изисква повече време, предложете да ги напишат 

и пак да се срещнете в друг час или отговорете на този, който е задал такъв въпрос след 
часа. Ако няма въпроси попитайте ги каква друга тема ги вълнува (в това направление, за да 
планирате нова среща).

Обобщете, че отговорността за сексуалното и репродуктивно здраве на всеки човек е 
негова лична отговорност.

Консултиране и насочване

Ролята на обучителя на връстници е да предоставя достоверна и полезна информация 
по достъпен и разбираем за младите хора начин. Да им помага да се ориентират правилно в 
морето от информация, която нерядко е неверна или изопачена. Да е помощник на училището 
и обществото за формиране на нагласи за безрисково поведение и отговорност на всеки към 
собственото и това на партньорите здраве. Когато един млад човек има проблем или въпрос 
– ще се обърне първо към друг млад човек, към вас, защото предполага, че вие ще можете да 
отговорите на въпросите му, ще може да ви се довери, че вие ще го изслушате и ще се отнесете 
с внимание и уважение към проблема му и ще бъдете дискретни.

Много е важно да сте добре подготвени с информация по темите, които са застъпени в това 
помагало. Не е необходимо за заливате хората с информация, но е важно вие да я знаете.

Вашата задача е да подпомагате вашите връстници да правят информиран избор, като 
ги подготвяте за последиците от рисковото поведение и обсъждате с тях възможностите да 
изберат безрисково поведение.

Когато към вас се обърнат с въпрос, свързан с вероятно заразяване със СПИ, насочвайте 
ги към лекар – дерматовенеролог или акушер-гинеколог (за жените) или андролог/уролог (за 
мъжете). Прегледите са или с направление от личния лекар или платени.

Ако притеснението е от евентуално забременяване, посъветвайте ги първо да обсъдят 
ситуацията с личния лекар или акушер-гинеколог, преди да прибягват към спешна контрацепция.

Макар и подготвени обучители, вие като млади хора също си задавате въпроси, търсите 
отговори, колебаете се понякога как и какво да отговорите. Когато не знаете отговора на зададен 
въпрос или не знаете как да помогнете в дадена ситуация, по-добре поемете ангажимента да 
проверите и да дадете нужната информация по-късно.
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В заключение

Скъпи обучители, вие сте много специални хора. 
Ви избирате да отделяте от времето и енергията си да помагате на своите връстници 

безкористно и от сърце.
Вие се подготвяте дълго, учите много, знаете много и непрекъснато се развивате. 
Вие сте обучители на връстници не само когато водите сесии. 
Вие сте обучители винаги – в училище - в междучасието, на двора; на улицата; в кафето и 

в дискотеката; в парка, на плажа; на гости…Тогава вие сте хората, които имат отговорите на 
важните за младия човек въпроси, които можете да консултирате и насочвате връстниците си. 

Отнасяйте се с уважение към човека, който търси съвет от вас, дори ако поведението му е 
неуместно. 

Проявявайте разбиране към чувствата на хората – всеки има право на своите чувства. 
Не давайте оценки, не укорявайте и не показвайте презрение, присмех или друго негативно 

отношение. 
Всеки прави грешки, но една погрешна стъпка не означава задължително, че човекът е лош 

или глупав. 
Все пак поведението е доброволно и човек обикновено е в състояние да избира своето 

поведение и следователно е отговорен за действията си. 
Вие не сте отговорни за чуждото поведение. 
Вие може да помогнете на своите връстници да повярват, че притежават контрол над живота 

си и отговорност за постъпките си си, да взимат правилните решения и да ги изпълняват.

Успех!
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ОБЩИНА ВАРНА
ДИРЕКЦИЯ „ПРЕВЕНЦИИ”

Община Варна, Дирекция „Превенции“
Гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 43

Младежки дом, Централен офис
Гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 27

телефон: 052 820 677

Информационно-обучителен център „Чайка“
Гр. Варна, ж.к. „Чайка“ № 170

телефон: 052 820 748

Превантивно-информационен център „Младост“
Гр. Варна, бул. „Вл.Варненчик“, кв. „Трошево“, бл. 50

телефон: 052 820 751

mdc_vn@abv.bg
www.prevencii.com

МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСВО

За работа по връстников подход 
по превенция на рисковото сексуално поведение, 

ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции, 
предназначено за ученици VIII-XII кл. 

Методическо ръководство за работа по връстников подход за
ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВО СЕКСУАЛНО ПОВЕДЕНИЕ, ХИВ/СПИН 

И СЕКСУАЛНО-ПРЕДАВАНИ ИНФЕКЦИИ
Предназначено за ученици VIII – XII клас 


