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ПРИЯТЕЛСТВО 

Приятелството е дума, която много хора не искат да използват лекомислено. 
Приятел, приятелка, това са малкото хора, на които имаме голямо доверие. Ето 
защо много хора са притеснени от факта, че в социални мрежи като Facebook 
можете с едно кликване да "направите някого приятел". Днес и в интернет се 
поддържат и се намират приятелства. Тук и там се говори за обезценяване на 
приятелството. Но има и положителни аспекти: Хората, които се опознават 
например чрез онлайн игри, споделят общи интереси, но не е необходимо да се 
виждат. 

План на дискусията: Приятелство 

• Какви видове приятелство познаваш?  

• По какво се различават отделните видове приятелство? 

• Какво отличава виртуалните от реалните приятелства?  

• Какво отличава приятел/ приятелка от "приятел във Facebook" или 
"приятелка във Facebook"? 

• Какво очакваш от един приятел/ приятелка? 

• Какво представлява доброто приятелство? 

• Каква е разликата между приятелите и семейството? 

• Какво е приятел/ приятелка? 

• Каква е разликата между приятели и познати? 
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Дейност: Приятелство 

За да определите една връзка като приятелство, можете да помислите за 
определени качества на приятелството. 

a Създайте списък с качествата на приятелството 

б Нарисувайте „Приятелство“ 

Сравнете списъците и рисунките и се опитайте да намерите разлики и прилики. 

Дейност: Истинският приятел 

Дискутирайте съдържанието на стихотворението. Помислете дали 
очаквате от вашия приятел/ приятелка винаги да ви казва истината. 

 
Истинският приятел 

Той ми е приятел, който винаги ми показва огледалото, 
не премълчава и най-малките петна, 

предупреждава ме любезно, той ме мъмри сериозно, 
ако задълженията свои не изпълнявам. 

Това е моят приятел - толкова малък, колкото изглежда! 
Но този, който все ласкателно ме възхвалява, 

хвали всичко в мен, нивга за нищо не ме укорява. 
Ръце при грешки ми подава, 

и ми прощава, преди да се покая, 
 това е моят враг - 

колкото и приятелски той да изглежда! 

Christian Fürchtegott Gellert ( 1715 – 1769) Немски разказвач, автор на басни и песни 

Gellert, Christian Fürchtegott: Der wahre Freund. (Истинският приятел) 
https://www.gedichte-lyrik-poesie.de/Gellert_Der_wahre_Freund/index.html 
Потърсено на 24.05.2018. 
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Упражнение: Видове приятелство 

Философът Аристотел разграничава 3 вида приятелство, от полза, от 
похот/удоволствие и съвършено приятелство.7 Опитайте се и вие 
също да охарактеризирате 3 различни вида приятелства и да 
помислите внимателно каква е разликата.  
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