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Въведение 

В днешно време науката за потреблението навлезе в нов етап, характеризиращ се с нови 

нагласи и очаквания на потребителите, причинени или от световната икономическа криза, или 

от нови подходи за обучение на потребителите. 

 

 
 

“Интернет означава, че потребителят наистина е крал (кралица)” 

● Днес всеки потребител има достъп до глобален пазар, където може да избира най-

удобните възможности. 

● Пазарът ще дисциплинира поведението на търговците; 

● Потребителите ще получават информация за продукти и цени чрез инструменти за 

търсене и тази информация ще бъде разширена и потвърдена чрез инструменти за 

сътрудничество, като оценки на потребителите за техния опит при покупка. 
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“Днешните потребители са разглезени.” 

• Те имат всичко на една ръка разстояние. 

• С едно щракване или докосване на бутон или една гласова команда те могат да получат всичко, 

което искат за секунди. Шофьор, вечеря, дрехи, книги, матраци, всичко доставено направо до 

прага им или където пожелаят. 

• Смартфоните вече са дистанционното управление на нашия дигитален живот. Те завинаги 

наклониха везните на властта в полза на потребителя. 

 

 

 

 
 

Прогнозите за нарастваща сила на потребителите в дигиталната ера, предшестваща 

началото на века, бяха подхранвани от възхода на интернет, след което отново се разпалиха от 

социалните медии. Модулът има за цел да подчертае пресечната точка на поведението на 

потребителите и дигиталните медии чрез ясно дефиниране на потребителската сила и 

овластяване в контекста на интернет и социалните медии. 

Предимството и влиянието на социалните медии бързо се разпространяват в света на 

бизнеса. Загрижените потребители осъзнават, че могат да използват социалните медии, за да 

се организират около споделени ценности, за да започнат ефективни действия. Социалните 

медии им дават звучност за споделяне на идеи, както и средство за наказване на безотговорно 

корпоративно поведение. Потребителите имат достъп до всеки продукт, по всяко време чрез 

много широко използвани социални медийни платформи. 

Социалните медии създават не просто маркетингов диалог между марки и потребители, 

но и обосновка корпорациите да започнат да си партнират с нарастващата вълна от клиенти, 

които вече могат да изискват нови стандарти за корпоративно поведение и по-висок ангажимент 

към целта, а не само към печалбата (Херман , 2019; Брейди, 2019). 

 

Новите технологии като интернет осигуряват лесен достъп до огромни количества 

информация и хората се възползват от това, за да станат по-добри купувачи. Те използват 

цифрови технологии за събиране на информация, за намиране на конкурентни продукти и за 

разговор с други клиенти. Все по-често те използват интернет, за да избегнат настойчивите 

търговци и да им помогнат да вземат свои собствени решения за покупка. Интернет е чудесен 
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инструмент за подкрепа на клиентите. Това, което мнозина се надяваха да се случи с интернет, 

всъщност се случва и това ще промени начина, по който се развива бизнеса. 

 

 

 

Четири доказани източника на повишена потребителска сила са: 

 

1. Увеличаване на достъпа до информация: Клиентите вече имат достъп до информация за 

една компания и нейните продукти от множество източници. На потребителите се предоставя 

много по-голям достъп до независима информация за продуктите и услугите на компанията, 

което им позволява да вземат решения дали да купят нещо въз основа на отзиви на клиенти и 

оценки на продавача. Например, купувачите на автомобили вече използват интернет, за да 

изследват модели, характеристики и цени на автомобили. Изводът: маркетингът в стар стил е 

по-малко ефективен, когато клиентите имат независими средства за проучване на претенциите 

на компанията и получаване на информация за разходите. 

 

2. Достъп до повече алтернативи: Клиентите могат да намерят по-лесно конкурентни 

продукти. Търсачките, сайтовете за сравнение и онлайн прегледите позволяват на клиентите да 

намерят най-добрите продукти на най-ниска цена. Например пътниците вече се радват на 

редица уебсайтове (например booking.com, trip advisor), които им помагат да намерят най-

ниските цени за полети, хотели или храна. 

 

3. По-опростени директни транзакции: Клиентите могат да пазаруват отвсякъде, независимо 

от местоположение си. Интернет опростява транзакциите както за потребителите, така и за 

промишлените клиенти. Клиентите могат да се свързват директно с доставчиците, за да купуват 

стоки и услуги. Например онлайн поръчката и директната доставка правят купуването на книги и 

електроника възможно по всяко време, без излизате от вкъщи. Още по-традиционните компании 

бяха принудени да се адаптират към предоставянето на опции за онлайн пазаруване за своите 

клиенти поради ограниченията от пандемията COVID-19. 

 

4. Повишаване на контрола върху контактите: Клиентите могат да избегнат маркетинговите 

усилия на компанията. Потребителите имат повече контрол върху потока от маркетингови 

съобщения в домовете и живота си. Отвращението на потребителите към нежеланата поща, 

теле маркетинговите обаждания, спама и изскачащите реклами означава, че тези натрапчиви 

съобщения е по-вероятно да спечелят гняв, отколкото печалби. Технологията дава възможност 

на потребителите, като им позволява да заглушават или изключват телевизионни реклами, да 

екранират телефонни обаждания, да блокират изскачащи реклами, да спрат теле маркетинга 

или да изпращат спам направо в кошчето. 

 

Резултати от обучението 

 

Този модул е насочен към две различни възрастови групи ученици – 7-12; 13-18 годишни – и 
съдържа 9 дейности. След завършване на този модул учениците ще притежават умения и 
компетенциите да: 

● Идентифицират и описват ефектите от това да са потребители 
● Придобиване на знания за това как производителите могат да бъдат повлияни да 

променят своите процеси в резултат на натиска на потребителите. 
● Демонстриране на систематично разбиране на въздействието на дигиталния пазар 

върху потребителите и потребителското поведение, както от теоретична, така и от 
практическа гледна точка; 

● Разбиране на ролята на потребителското прозрение в маркетинговите практики и 
изграждането на стратегически потребителски взаимоотношения; 

● Опишете основните теории и концепции, обясняващи поведението на потребителите и 
тяхното приложение в различните култури; 
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● Критично оценявайте използването на дигитални маркетингови комуникационни 
инструменти за придобиване, конвертиране и задържане на клиенти. 

Дейности 

 Дейностите се създават, като се вземат предвид две ученически групи: 

● 7-12 годишни; 
● 13-18 годишни 

Дейност 1 

Заглавие Силата на младите потребители  

Целева група 7-12 годишни 

Въведение дейност лице в лице 

Учениците ще използват графики и проценти, за да покажат 

информация, да разберат силата си като потребители, да 

могат да докажат избора си при пазаруване. 

Цел на дейността Тази дейност има за цел да обясни следното: 

o Как силата на потребителите се влияе от различните 

видове продукти 

o Как може да се използва силата на потребителите, за да 

се постигне по-добра сделка 

o Как поведението на потребителите се влияе от техния 

избор 

o Как да направите диаграми въз основа на 

предпочитанията 

o Как да изберем продукт за продажба въз основа на 

предпочитанията на потребителите 

Подготовка Учителят разговаря с учениците за силата на 

потребителите. 

След това учениците гледат видеоклип в YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=PAbBd0UjPzE 

Учениците ще бъдат помолени да носят със себе си 

следното: 

Три вида шоколад (млечен, бял, черен) 

монети 

Раздавателни материали ▪ Млечен шоколад - Черен шоколад - Бял шоколад - 

Достатъчно за всеки ученик да вкуси по малко от всеки 

▪ Монета за всяко дете в класа 

▪  разпечатка или чертеж на полетата по-долу 
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Продължителност 40 минути 

Брой участници 10 или повече ученици  

Инструкции Разделете шоколадите на малки парченца и оставете 

всеки да опита малко от всеки. 

• Сега трябва да използват своята монета, за да покажат 

кой е любимият им, като я поставят в едно от полетата по-

долу. За кой биха похарчили парите си? 

• Пребройте колко монети има във всяка кутия. 

• Помолете учениците да покажат тази информация в 

диаграма. Кажете на класа, че сега отваряте заедно 

магазин и ще продавате шоколад. Трябва да закупите 200 

шоколада, за да заредите магазина си, но не сте сигурни 

кои ще се продават най-добре. 

• Като използвате данните, които сте събрали, помолете 

учениците да препоръчат какъв процент от шоколадите в 

магазина трябва да бъдат млечен, черен и бял. Помолете 

ги да покажат това на кръгова диаграма. 

• Колко шоколад от всеки вид трябва да заредите? 

Съвети за дейността Учениците трябва да разберат причините, които ги карат да 

купуват няколко продукта. Как се отразява тяхното 

поведение като потребители и каква е силата им. 

Учителят ще обсъди с учениците различните възможности 

за избор, които имат като потребители. След това те ще 

извършат дейността. 

Как да оценим дейността? Учениците ще представят своите открития в класната стая 

и ще ги обсъждат. 

Учителят ще оцени са разбрали понятието за сила на 

потребителите. 

Графиките ще бъдат представени в класната стая и 

заключенията ще бъдат обсъдени 

 

Дейност 2 

Заглавие Видео реклама 

Целева група 7-12 годишниученици 

Въведение Онлайн видео приложенията представят на потребителя 

множество кратки видеоклипове въз основа на 

патребителските взаимодействия и харесвания, вместо да 

показват съдържание, създадено от приятели или 

последователи. В резултат на това резултатите се 

Milk chocolate  white chocolate  dark chocolate  
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характеризират с огромна плътност на информация с 

невероятно бързи темпове. 

Приложенията като социални медии се превръщат в 

интересен канал за търговците. За разлика от 

традиционните медии, приложенията предоставят 

платформа за компаниите да повишат осведомеността за 

марката си чрез така нареченото меко съдържание. 

Цел на дейността Изпълнявайки тази дейност, учениците трябва: 

o да оценят използването на дигитални маркетингови 

комуникационни инструменти за придобиване, 

конвертиране и задържане на клиенти. 

o да научат за новите технологии, които се използват за 

привличане на нови потребители. 

Подготовка Учителят започва разговор с учениците в класната стая за 

социалните медии и тяхната сила върху рекламите. 

За тази дейност те ще говорят за кратки видеоклипове. 

Тоест видеоклипове, които са по-малко от 60 секунди и се 

използват на различни носители. Има различни начини, по 

които видеоклиповете с кратка форма могат да бъдат 

внедрени в социалните медии. Учителят ще се 

съсредоточи върху това как да се използват кратки 

видеоклипове. 

Трябва да бъдат зададени следните въпроси: 

 Можете ли да посочите някои приложения за социални 

медии? 

 Имате ли акаунт в някоя социална медия? 

 Можете ли да предложите някакви идеи за убеждаване 

на потребителите да закупят продукт чрез видео в 

социалните мрежи? 

Раздавателни материали Таблети или лаптопи 

Продължителност 40 минути 

Брой участници Учениците се разделят на 2 групи 

Инструкции Моля, вижте материала за раздаване по-долу 

Съвети за дейността Учениците могат да гледат следното видео в YouTube и 

да обсъдят със своя учител 

https://www.youtube.com/watch?v=jQ8J3IHhn8A&ab_channel

=RapidLearningLife 

Преминете към това, което е необходимо, за да направите 

видео за социалните медии. За повечето от тези 

видеоклипове се използва само един инструмент: 
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смартфон. Ако имате приложението и смартфон, имате 

най-важния инструмент за създаване на видео. 

Как да оценим дейността? В класната стая ще бъдат представени редица 

видеоклипове и учениците ще изберат 2-те най-добри 

видеоклипа, които са били най-убедителни, за да ги 

накарат да закупят рекламирания продукт. 

Създателите на тези видеоклипове трябва да бъдат 

кратки и креативни 

Допълнителна информация https://www.techlearning.com/how-to/how-can-tiktok-be-used-

in-the-classroom  

https://www.stukent.com/incorporating-tiktok-into-your-class-3-

assignments-to-consider/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност 3 

Заглавие Останете на свързани 

Целева група 7-12 годишни ученици 

Въведение Тази дейност е предназначена да работи покаже 

взаимоотношенията между учениците. Това ще създаде 

визуално представяне на мрежите от взаимоотношения, 

които съществуват между хората. 

В този раздел учениците се ръководят от няколко дейности, 

за да им помогнат да видят, че не са сами и че в някои 

случаи самите те могат да бъдат в помощ за друг от класа. 

Фокусът е върху това да бъдеш част от общност. 

Цел на дейността o Учениците могат да идентифицират източници на 

подкрепа 

o Учениците могат да се настройват според чувствата на 

другите 

o Учениците научават колко е важно да се иска помощ 

Видео реклама 

Следвайте стъпките:  

1) Използвайте MovieMaker на компютър, таблет или смартфон. 

2) Обсъдете с вашата група и намерете продукт, който искате да рекламирате, за да убедите 

клиентите си (другите ученици) да го купят. 

3) Бъдете креативни и използвайте техники, за да направите успешен видеоклип (изберете 

продукт, който ще бъде атрактивен, може да бъде игра за PlayStation, таблет, велосипед, нови 

дрехи и т.н.). 

4) За тази задача можете да изберете да направите това просто или трудно по отношение на 

редактирането на видео, което ви е необходимо. 

5) След това представете видеоклипа на другите групи и вижте техните реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.techlearning.com/how-to/how-can-tiktok-be-used-in-the-classroom
https://www.techlearning.com/how-to/how-can-tiktok-be-used-in-the-classroom
https://www.stukent.com/incorporating-tiktok-into-your-class-3-assignments-to-consider/
https://www.stukent.com/incorporating-tiktok-into-your-class-3-assignments-to-consider/
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Подготовка Няколко топчета цветна връв, канап или вълна 

Раздавателни материали Раздаване с инструкции 

Топки връв 

Продължителност 40 минути 

Брой участници Учениците се разделят на 4 групи   

Инструкции Групата сяда в кръг. Един човек прави положително 

изявление за отношенията, които имат с някой друг в 

групата, и им предава връв в кръга. 

Например „Познавам Георги, защото той пазарува в същия 

супермаркет, в който и аз“. 

Първият ученик и Георги трябва да държат връвта, докато 

играта напредва. Георги сега държи топката връв и прави 

изявление за някой друг в групата. 

Всеки човек в групата трябва да има ред и процесът да се 

повтори поне три пъти. В началото на всеки рунд могат да 

бъдат въведени нови топчета връв. В края ще има доста 

заплитане и кръстосване на връвта. 

Учениците трябва да споделят какво забелязват за 

моделите, които са създали, докато все още държат 

вървите. 

Съвети за дейността Тази дейност се основава на фокусиране върху връзки, 
които може да са известни, но не посочени. Това ще 
създаде живо, визуално представяне на мрежите от 
взаимоотношения, които съществуват между хората. 
Учителят трябва да говори и да представи някои примери 
за връзки или взаимоотношения и след това да помоли 
учениците да изложат своя опит. Така учителят ще може да 
оцени дали учениците могат да определят източници на 
подкрепа. 
 

Как да оценим дейността? След края на дейността ще има дискусия в класната стая 

за обмен на идеи и опит за техните връзки. 

Допълнителна информация Учениците могат също да попълнят мрежата за подкрепа, 

която се предоставя като допълнителен материал (вижте 

приложение 1) 
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Приложение за дейност 3 

Мрежи за подкрепа: Или поотделно, или в малки групи, учениците обмислят и записват 

кой в тяхната приятелска мрежа би бил добър човек,  от който да поиска помощ ако е в  

проблемна ситуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност 4 

 

Заглавие Привлича ли ме рекламата? 

Целева група 7-12 годишни ученици 

Въведение Рекламата е убедителна и се среща почти навсякъде. 

Децата са все по-целенасочени от рекламодателите, но 

често не са наясно с манипулативен натиск и контрол, 

упражняван върху тях чрез пазара. Това звено за 

запитване проучва как рекламата има за цел да повлияе на 

тяхното потребителско поведение. 

Цел на дейността Чрез тази дейност учениците трябва да разберат 

следното: 

Семейство 
Онлайн 

приятели 

Ти 

Учители 

Съученици 

Съотборни

ци   
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o Има различни форми на реклама 

o Целта на рекламата 

o че убедителните рекламни техники имат за цел да 

повлияят на поведението на потребителите 

o че потребителите могат да се предпазят от рекламата 

Подготовка Учителят моли учениците да донесат списания и 

вестници, които използват у дома. След това учителят ще 

проведе разговор с учениците, като ги помоли да опишат 

най-добрата реклама, която си спомнят. Учителят ще 

попита: „Какво е чувството им? Защо са купили продукт, 

който са видели по телевизията или социалните мрежи? 

Раздавателни материали Хартия А3 

Списания и вестници  

Цветни моливи 

Продължителност 40 минути 

Брой участници Учениците са разделени на две групи. Едната група ще 

създаде реклама, която убеждава, а другата реклама, 

която информира. 

Инструкции На учениците ще бъдат зададени следните насочващи 

въпроси: 

Какво е реклама и къде я намираме? 

Как рекламодателите влияят на потребителите? 

Как интелигентните потребители използват рекламата? 

След това учителят ще ги помоли да създадат две 

реклами: една, която убеждава и една, която информира 

Съвети за дейността Учениците трябва да гледат видеоклиповете, преди да 

изпълнят дейността: 

https://www.youtube.com/watch?v=S_Lep1VBqeg  

https://www.youtube.com/watch?v=z5yq_el23EA  

https://www.youtube.com/watch?v=B4sT6I1deIc  

Как да оценим дейността? Дискусия с учениците за техните реклами. Учителят 

трябва да попита другите ученици за чувствата им. 

Убедени ли са? Информирани ли са успешно за продукта? 

Дискусия с учениците дали някога са били засегнати от 

фалшива реклама. 

Допълнителна информация https://www.youtube.com/watch?v=8thrJwnKft0  

https://www.literacyideas.com/how-to-write-advertisements/   

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S_Lep1VBqeg
https://www.youtube.com/watch?v=z5yq_el23EA
https://www.youtube.com/watch?v=B4sT6I1deIc
https://www.youtube.com/watch?v=8thrJwnKft0
https://www.literacyideas.com/how-to-write-advertisements/
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Ученици 13-18 годишни 

 

Дейност 1 

Заглавие Кампания за увеличаване на продажбите/ Pringles Chips  

Целева група 13-18 годишни ученици  

Въведение Тази дейност е изградена около нова кампания за вкусове 

за добре познатата марка чипс Pringles. Тази кампания е 

комбинация от насърчаване на продажбите и разширение 

на продуктова линия. WTF в мотото на кампанията е 

предназначено да генерира информираност и в тази 

кампания WTF се отнася до „какъв е вкусът?“ от 

мистериозния нов вкус на Pringles. 

Цел на дейността Целта на това упражнение е да проучи краткосрочното и 

дългосрочното въздействие на насърчаването на 

продажбите върху добре известна марка бързо оборотни 

потребителски стоки. В бързо развиващите се пазари на 

потребителски стоки става обичайно марките да използват 

тези форми на промоции на продажбите, за да насърчат 

смяната на марките и повишената лоялност на клиентите. 

Подготовка Помолете учениците да донесат своя любим вкус на 

Pringles и ги оставете да го рекламират. 

Раздавателни материали Снимки на рекламите 

Продължителност 45 минути 

Брой участници Тази задача е предназначена за малки дискусионни групи 

Инструкции В това упражнение те ще проучат комбинирана кампания 

за насърчаване на продажбите и разширяване на 

продуктовата линия за Pringles. Pringles е марка за чипс, 

собственост на Kellogg's и се продава в над 140 страни. 

Учениците трябва да са запознати с марката чипс, който се 

предлага в кутия и чипсът в нея е подреден. Като 

напомняне, ето някои от техните вкусове: 

 

 

Кампанията на WTF на австралийския пазар през 2020 г., 

Pringles проведе промоция на продажбите за мистериозен 

нов вкус, изграден около лозунга WTF = какъв е вкусът? Ето 

тяхната реклама (която също показва новата им опаковка) 

за тази промоция... 
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Както се вижда, опаковката е черно-бяла, което не дава 

представа за вкуса вътре. Г-н Прингъл на логото изглежда 

озадачен. А надписът в горната част на опаковката гласи 

„Какъв е вкусът? Познайте, за да спечелите $10 000! 

Ето защо тази кампания беше замислена като насърчаване 

на продажбите, базирано на конкуренция, и потенциално 

също така да въведе нов вкус (разширение на 

продуктовата линия) на австралийския пазар. 

Намерението на кампанията е да насърчи потребителите 

да купуват този нов продукт (най-вероятно като еднократна 

покупка), за да видят дали могат да открият мистериозния 

вкус с шанса да спечелят до 10 000 долара. Въпреки че 

тази кампания ще се хареса на лоялните потребители на 

Pringle, тя вероятно ще привлече пробни продажби както от 

случайни потребители, така и от не клиенти. 

Съвети за дейността Въпроси за дискусия с учениците: 

1. Смятате ли, че тази кампания вероятно ще увеличи 

краткосрочните продажби? 

2. Защо потребителят ще купи продукт, без да знае дали 

ще му хареса вкуса? 

3. Смятате ли, че тази кампания просто би самоизяла 

съществуващите продажби? (Тоест, съществуващите 

клиенти купуват този мистериозен вкус вместо редовната 

си покупка, което води до липса на увеличение на 

продажбите като цяло.) 

4. Защо марката би се асоциирала с буквите WTF, като се 

има предвид, че те също могат да имат негативно 

значение? 

5. Защо марката би провеждала тази промоция на 

продажбите, вместо просто да въвежда новия вкус 

направо на пазара? 

6. Може ли тази кампания да помогне за увеличаване на 

показателите на марката? (Примери: осведоменост, 

харесване, позициониране, предпочитание, лоялност.) 
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7. Освен краткосрочните продажби, какви други 

маркетингови цели може да има тази кампания за 

марката? 

Как да оценим дейността? Оставете до 30 минути за груповата дискусия, тъй като 

има седем въпроса на които да отговорите. Оставете още 

20-30 минути, за да проучите груповите отговори в клас. 

Допълнителна информация https://www.greatideasforteachingmarketing.com/category/con

sumer-behavior/  

 

Дейност 2 

Заглавие Разрешаване на проблемите на потребителите/ 

Въпросник 

Целева група 13-18 годишни ученици 

Въведение Какви действия трябва да предприеме човек, за да 

разреши проблем на потребителите? Учениците ще научат 

за източниците на помощ, достъпни за тях чрез държавни 

агенции и други организации. 

Цел на дейността o Комбинирате методите за вземане на решения със 

сравнителни техники за пазаруване, 

o Разпознават често срещаните потребителски измами 

o Осигуряват се знанията и уменията, необходими за 

ефективно справяне с оплакванията на потребителите 

Подготовка Учителят ще обясни на учениците следните въпроси: 

Идентифицирайте различни потребителски измами, 

опишете как работят и обяснете какво можете да 

направите, ако се окажете хванати в една? 

Разберете как да се справите ефективно с потребителска 

жалба? 

Разберете как и защо да съхранявате касовите бележки от 

покупките си? 

Идентифицирайте държавни агенции и организации за 

информация и помощ за потребителите 

Раздавателни материали Раздаване на тест в края на урока 

Продължителност 30 минути 

Брой участници Всички ученици ще попълват теста/ въпросника 

Инструкции Учителят дава материала със следните въпроси: 

За всяка от следните ситуации поставете X до действието, 

което бихте предложили за разрешаване на тези опасения 

на потребителите, и посочете причините за отговорите си. 

https://www.greatideasforteachingmarketing.com/category/consumer-behavior/
https://www.greatideasforteachingmarketing.com/category/consumer-behavior/
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1. Борис е взимал новата си кола за пореден път след 

ремонт и пак се е счупила, а е закупена преди десет 

месеца. 

■ Връщане в магазина 

■ Свържете се с сервиза 

■ Свържете се с потребителска или държавна агенция 

■ Предприемете правни действия 

2. Валентина се е ранила при използването на сешоар, 

който е закупен от нея наскоро. 

■ Връщане в магазина 

■ Свържете се с потребителска или държавна агенция 

■ Свържете се с фирмата производител 

■ Вземете правни действия 

3. Елис продължава да получава телефонни обаждания, 

които му предлагат инвестиционни възможности, въпреки 

че е казал на компанията повече да не му се обажда. 

■ Връщане в магазина 

■ Свържете се с фирмата 

■ Свържете се с потребителска или държавна агенция 

■ Вземете правни действия 

4. Теодор беше таксуван с грешна цена за няколко 

артикула в местен магазин за отстъпки. 

■ Връщане в магазина 

■ Свържете се с фирмата 

■ Свържете се с потребителска или държавна агенция 

■ Вземете правни действия 

5. Мария получи известие за забавено плащане за 

кредитна сметка, която е изплатила преди няколко 

месеца. 

■ Връщане в банката 

■ Свържете се с финансовата институция 

■ Свържете се с потребителска или държавна агенция 

■ Вземете правни действия 

Съвети за дейността На учениците е позволено да обменят идеи и мнения 

Как да оценим дейността? В края на дейността учениците ще обяснят отговорите си 

на учителя, ще направят дискусия и ще обосноват 

отговорите си. Учителят ще им даде верните отговори. 
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Дейност 3 

Заглавие Потребителска сила и етично пазаруване 

Целева група 13-18 годишни ученици 

Въведение Дейността се фокусира върху идентифициране откъде 

идват обичайните продукти, четене за продукти за 

справедлива търговия и обсъждане на дилеми относно 

етичното пазаруване. 

Тема: Потребителска сила, откъде идват продуктите. 

Цел на дейността Цели: 

o Да се упражняват да говорят за потреблението 

o Да се упражнява в четене и преразказване на кратък 

текст 

o Да практикуват даването на мнения и съвети 

o За анализиране на информация, свързана с продукти  

Подготовка Учениците трябва да носят със себе си три различни 

продукта, които са закупили напоследък. 

Учителят трябва да им изпрати имейл със следната 

статия и да даде инструкции да я прочетат внимателно. 

Раздавателни материали Статията, която учениците трябва да прочетат, ще бъде 

изпратена по имейл. 

Таблицата, която учениците ще трябва да попълнят, ще 

бъде дадена от учителя в класната стая. 

Продължителност 35 минути 

Брой участници Учениците се разделят на 2 групи  

Инструкции 1. Донесете трите неща, които сте купили наскоро 

2. Прочетете внимателно предоставената ви таблица 

 

Задача 1 – Вижте етикетите. Разгледайте етикетите на 

вашите дрехи, чанти, моливи и др. 

Разберете къде са направени и попълнете таблицата с 

произхода на пет артикула. 

ПРОИЗХОД НА АРТИКУЛА • Изминали ли са артикулите 

дълъг път, за да стигнат до вашата страна? • Сега 

напишете няколко изречения и след това кажете на 

останалите от групата 

 

Пример: Моята тениска е произведена в Турция, а 

обувките ми са направени в Китай... 

 

Задача 2 – Потребителска мощност – задача за четене 

Прочетете част от текст, озаглавен „Защо да пазарувате 

етично?“ 

https://www.ethicalconsumer.org/why-shop-ethically 
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Преди да прочетете текста: 

• Познайте за какво ще става дума. Споделете идеите си с 

цялата група и помислете за ключови думи, които може 

да се появят в текста 

• Сега прочетете внимателно вашата част от текста и 

проверете всяка нова дума. Обсъдете я с останалите. 

Съвети за дейността Учениците трябва да се научат как да пазаруват етично и 

да превърнат своята потребителска сила в този елемент. 

По-долу има две статии, които могат да прочетат: 

https://www.ethicalconsumer.org/how-to-shop-ethically  

https://www.ethicalconsumer.org/quick-guide-ethical-

consumer  

Как да оценим дейността? В края на дейността учениците трябва да знаят какво е 

етичен потребител. Учителят трябва да помоли учениците 

да споделят някои примери от реалния живот. 

Допълнителна информация https://www.ethicalconsumer.org/quick-guide-ethical-

consumer 

https://www.ethicalconsumer.org/about-us  

 

Дейност 4 

Заглавие Разследване: „как потребителите могат да повлияят на 

решенията на производителите и на търговците на 

дребно?“ 

Целева група 13-18 годишни ученици 

Въведение Тази дейност изследва как потребителите могат да 

повлияят на решенията на производителите и търговците 

на дребно. 

Учениците трябва да се запознаят със следните ключови 

думи: 

Етичен 

Производител/Потребител 

Профсъюзите 

Верига за доставки 

Бойкот 

Цел на дейността Основните цели на дейността са да насочи учениците 

към: 

o Идентифицирайте ефектите от това да сте потребител 

o Опишете как производителите могат да бъдат повлияни 

да променят своите процеси в резултат на натиска на 

потребителите. 

https://www.ethicalconsumer.org/how-to-shop-ethically
https://www.ethicalconsumer.org/quick-guide-ethical-consumer
https://www.ethicalconsumer.org/quick-guide-ethical-consumer
https://www.ethicalconsumer.org/quick-guide-ethical-consumer
https://www.ethicalconsumer.org/quick-guide-ethical-consumer
https://www.ethicalconsumer.org/about-us
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Подготовка Преди да започне текущата дейност, учителят ще обсъди 

с учениците ключовите думи, написани по-горе. 

Раздавателни материали На учениците ще бъдат раздадени разпечатки с 

инструкции за дейността. 

Продължителност 35 минути 

Брой участници Учениците са разделени на 2 групи 

Инструкции Учениците трябва да обмислят следното твърдение: 

„Потребителите имат мощна роля за влияние върху 

производството на стоки.“ 

След като имат време да осмислят тази идея, те трябва да 

образуват приемственост в класната стая, като едните 

представляват пълно съгласие с твърдението, а другите - 

пълно несъгласие. След това учителят избира на случаен 

принцип ученици от различните групи и ги моли да обяснят 

мотивите зад тяхната позиция.  

Учениците отговарят на анкета за техните мнения и 

поведение като потребител. Това може да стане чрез 

проучване на Google. Включете въпроси като: 

✔ Обмисляте ли етични въпроси, преди да закупите 

продукт? 

✔ Готови ли сте да споделите или заемете продукт, 

вместо да купувате нов? 

✔ Бихте ли купили артикул с по-ниско качество, ако 

беше произведен по-етично? 

✔ Бихте ли похарчили повече за еквивалентен 

продукт, ако се произвеждаше по-етично? 

✔ Бихте ли бойкотирали продукт, ако не е произведен 

по етичен начин? 

Данните от това проучване трябва да бъдат анализирани, 

като се представят в серия от графики. Учениците трябва 

да анализират резултатите, като четат и тълкуват 

графиките, и да предложат обяснения за резултатите. 

Класът трябва да намери резултати от глобално проучване 

на потребителските тенденции и да ги сравни с резултатите 

от проучването. 

Съвети за дейността Дневниците за обучение са начин да се помогне на 

учениците да запишат съдържание, процеси и лични 

чувства. Използването им насърчава учениците да бъдат 

независими в размишленията върху това, което научават 

и как учат. Те също така предоставят на учителя ценна 

информация за обучението на учениците и всички 

пропуски, които може да се наложи да бъдат преодолени. 

Учениците правят записи в своите дневници в края на 

урока като разсъждават върху ученето си и отговарят на 

въпроси за собственото си обучение. 
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Инструмент за проучване на Google: 

Google Forms: безплатни онлайн анкети за лична употреба 

Как да оценим дейността? След края на дейността учениците ще трябва да изпратят 

своите учебни дневници и google анкети на учителя. 

Учителят ще обсъди своите констатации в класната стая. 

Двете групи също ще трябва да обсъдят помежду си и да 

оценят констатациите си. 

Допълнителна информация Year 9-10 school resources | Consumer Protection  

 

Дейност 5 

Заглавие Потребителска сила и мрежа / Проект 

Целева група 13-18 годишни ученици 

Въведение Чрез тази дейност учениците трябва да проучат причините, 

поради които интернет е засилил пазарната сила на 

потребителите спрямо търговците: всеки потребител ще 

има достъп до глобален пазар, където той или тя ще избере 

най-удобните възможности. 

Пазарът дисциплинира поведението на търговците; 

потребителите получават информация за продукти и цени 

чрез инструменти за търсене и тази информация се 

разширява и потвърждава чрез инструменти за 

сътрудничество, като оценки на потребителите за техния 

опит при покупка. 

Цел на дейността Учениците трябва да разберат следното: 

Появиха се набор от посредници в множество области, от 

достъп до интернет инфраструктурата, до търсачки, до 

платформи за споделяне на онлайн съдържание, до 

електронна търговия, до облачни услуги, до онлайн 

плащания. Уеб-базираната реклама има решаващо 

предимство: съобщенията могат автоматично да бъдат 

насочени към отделните потребители, като насочването се 

основава на информация за тези потребители. 

Подготовка Учениците ще гледат видеоклип в YouTube, преди да 

започнат дейността: 

https://www.youtube.com/watch?v=PWsRQ3lqHkU 

Раздавателни материали Лаптопи за всеки ученик или смарт телефон 

Продължителност 35 минути 

Брой участници Учениците са разделени на 4 групи  

Инструкции o Гледайте внимателно видеоклипа в YouTube 

o Използвайте лаптоп или смарт телефон, за да търсите 

причините за потребителската мощност 

https://www.consumerprotection.govt.nz/resources-2/school-resources/year-9-10-school-resources/
https://www.youtube.com/watch?v=PWsRQ3lqHkU
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o Фокусирайте се върху платформа за социални медии, за 

да откриете причините за силата на потребителите 

Съвети за дейността Учениците трябва да се опитат да използват колкото се 

може повече методи за търсене, за да намерят и запишат 

отговора. 

Когато приключат с изследванията си, те трябва да 

напишат два параграфа, обясняващи защо мрежата е 

увеличила силата на потребителите. 

Как да оценим дейността? Всички групи ще представят своите констатации в 

класната стая и ще ги обсъдят 

Допълнителна информация https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/

648790/IPOL_STU(2020)648790_EN.pdf  

https://courses.lumenlearning.com/wmopen-

principlesofmarketing/chapter/reading-situational-factors/  

https://www.youtube.com/watch?v=Y4gWwwSLBWo  
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