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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ВКБООН Върховен комисариат на Организацията на обединените

  нации за бежанците

ГО  гражданско образование

ЕК  Европейска комисия

ЕП  Европейски парламент

ЕС  Европейски съюз

ЗПУО  Закон за предучилищното и училищното образование

ИКТ  информационни и комуникационни технологии

ЛГБТИ лесбийки, гейове, бисексуални, трансджендъри

  интерсексуални

МОТ  Международна организация на труда

МСП  Механизъм за сътрудничество и проверка

НПО  неправителствена организация

ООН  Организация на обединените нации

ОНС  Обикновено народно събрание

ПЧ   права на човека

ПУО  професионална учеща общност

УНИЦЕФ Детски фонд на обединените нации (United Nations Children’s 

  Fund, UNICEF)



ПРЕДГОВОР
Луиза Славкова, изпълнителен директор  на фондация 
„Софийска платформа“
Цветан Кюланов, и.д. ръководител на Представителството 
на Европейската комисия в България

През настоящата година, повече от три десетилетия след падането на 
Берлинската стена и края на комунизма в Източна Европа, в България се въ-
веде учебният предмет гражданско образование. Учениците в 11. и 12. клас ще 
отделят един час на седмица, за да се учат да бъдат демократични граждани 
в клас, в училище, в квартала, града или селото, в България, Европа и света.

В предизвикателната 2020 година всяка държава има да се справя със свои 
местни проблеми, но така и с онези наднационални въпроси, които споделя 
със съседите си, като например климатичните промени. Различни издания на 
изследването „Евробарометър“, както и други социологически изследвания 
показват ниски нива на доверие в националните институции и ниски нива на 
толерантност към различието в България. Тези и подобни на тях данни очер-
тават контекста, в който се появява новият предмет, и предизвикателствата, 
с които трябва да се справят учителите, преподавайки го. 

В семейството на Европейския съюз, основан на споделени ценности, фун-
даментът, на който трябва да стъпва ГО, са недопускането на дискриминация, 
достойнството, свободата, равенството, върховенството на правото и демо-
кратичното гражданство. В основата на предмета стои и разбирането, че чо-
век не се ражда, а става гражданин, като участва в делата на общността. 

Демокрацията живее именно от участието на гражданите, а то се учи не 
(само) на теория, а най-вече с практика. Затова и учебните програми са раз-
работени така, че учениците да градят както познания относно ключови за 
демократичното общество концепции, като власт, равенство, справедливост, 
така и практични умения, важни не само за обществото, но и за личностното и 
професионално развитие, като например: планиране и ръководене на проце-
си; набиране на ресурси и рационалното им разходване; водене на конструк-
тивен диалог; дебатиране; договаряне; критично мислене и др. 

От методологическа гледна точка ключови за успешното изучаване на ГО 
са интерактивните методи на преподаване. Те, редом с проектната работа, 
дават най-близка представа на учениците за реалните измерения на наглед 
абстрактни понятия, като справедливостта или нейната липса, доброто упра-
вление или злоупотребата с власт, прозрачността или корупцията. През роле-
ви игри, посещения в институции или проекти учениците се учат да разпозна-
ват разликите и да мислят критично.
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Критичното мислене е ключова компетентност, нужна, за да не изпадат мла-
дите в обезверяването и цинизма спрямо политиката и институциите в Бъл-
гария, често срещани сред по-възрастните поколения. 

И макар да съществуват мнения, че поради пандемията от коронавирус 
годината не е подходяща за въвеждането на новия предмет, ние смятаме точ-
но обратното – това е един от най-добрите моменти за въвеждането на ГО. 
Пандемията оставя отпечатък върху всяка сфера от живота ни и така пре-
доставя възможност за размисли върху различни аспекти от обществения 
живот. Пандемията възроди дарителството, доброволческия труд, показа не-
вероятен дух на солидарност между европейските държави, но и повдигна 
въпроса за разрива в междупоколенческите отношения, за възможностите 
на правителствата да се справят с кризи и за границите на свободата на дви-
жение. Наред с това ускори усвояването на дигитални умения от всички нас 
и ни даде възможност да учим, работим и празнуваме виртуално, въпреки 
ограничителните мерки. 

Настоящото помагало е нашият начин да подкрепим преподавателите, на-
гърбени с отговорната задача да помогнат на младите хора в България да 
станат активни граждани на едно демократично европейско общество. По-
магалото е резултат от екипния труд и познанията на едни от най-големите 
експерти в сферата на гражданското образование в България, практици от 
гражданското общество, експерти с институционален опит, европеисти, по-
литолози, историци, юристи, журналисти, методисти и философи. 

Резултат е и на усилията на Представителството на Европейската комисия 
в България и фондация „Софийска платформа“ да съберат този екип и подпо-
могнат работата му.

Помагалото е поделено структурно и смислово на две големи части. Пър-
вата от тях разглежда важни принципни въпроси, свързани с ГО, сред които 
са оценяването и различните подходи при преподаването му. Втората голяма 
част предоставя на читателите теоретични и методологически материали за 
преподаването на предмета. Тя следва учебната програма по ГО за 11. клас, 
одобрена от Министерството на образованието и науката, и залегналите там 
общо девет теми/подтеми. Този подход на структуриране на помагалото съ-
гласно учебната програма спомага за лесното му използване в синхрон с кой-
то и да е от наличните учебници по предмета, а също така и независимо от тях. 
Предоставените в деветте глави материали са графично изложени по начин, 
който позволява лесното им копиране и като цяло – директно използване в 
класната стая. 

Надяваме се, че помагалото по ГО за 11. клас ще ви бъде от полза и ще ви 
даде нови материали, подходи, инструменти, стратегии, идеи и не на послед-
но място – вдъхновение в преподаването на предмета през 2020 г. и занапред.



I. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД 
ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 

ОБЩА МЕТОДИЧЕСКА СТУДИЯ



ЦЕЛИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
гл. ас. д-р Евелина Варджийска

Тридесет години след началото на прехода към демокрация българското 
обществото се убеждава от опит във философската аксиома, че демокраци-
ята не е даденост. Тя представлява непрекъснат процес и ценност, която все-
кидневно се отстоява и която всяко поколение преоткрива за себе си и изпъл-
ва с живот.

Факт е, че в България има демократични закони и институции. Това е пър-
вата необходима стъпка към едно реално демократично общество. Същевре-
менно у нас демократичността в обществото, в действията на институциите 
и на гражданите все още невинаги е реална и разбираща се от само себе си. 
Единствено добре образованите граждани биха имали шансове да променят 
институциите и да развиват демократична култура в обществото. 

ГО придобива ключова роля като път за демократизиране на обществото.

Ето защо въпросът за ефективността на ГО е особено актуален. Назряла е 
нужда от сериозна и професионална дискусия как ефективно да се осъщест-
вява ГО, за да може да изпълни ролята си на път към устойчиво демократизи-
ране на обществото чрез овластяване на гражданите и създаване на възмож-
ности за тях реално да участват в демократичните процеси на обществено 
управление и развитие. 

ВЛИЯНИЕ НА СРЕДАТА

Въпреки натрупания опит не би могло да се твърди, че ГО до момента е 
особено успешно, ако се съди по качеството на обществено-политическия 
живот и минималното гражданско участие в него. Едно възможно обяснение 
се крие във влиянието на институционалната и нормативната среда. 

ГО в България официално е обявено за приоритет още от въвеждането му 
през 2000 – 2002 г. Новият ЗПУО от 2016 г. отново го нарежда сред значимите 
образователни приоритети. Въпреки тези декларации системната подкрепа 
за ефективно осъществяване на предмета е противоречива. Наредба 13 за 
гражданско, интеркултурно, здравно и екологично образование е изпълнена 
с пожелателни формули и е сведена до таблица с теми за час на класа. Така, 
парадоксално, се регулира единствената останала „свободна територия“ на 
учениците извън твърдите предметни граници. Наредбата поставя силен ак-
цент върху патриотичното възпитание за сметка на други важни елементи 
на ГО. Възможностите за подкрепа на ГО чрез хоризонтални връзки с други 
стандарти, от които то зависи, като държавните образователни стандарти за 
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учителската квалификация и за управление на качеството в образователните 
институции, за организацията на дейностите, за оценяването, не са ефектив-
но оползотворени в момента.

Училищната образователна среда присъства в учебните програми за 11. и 
12. клас само като техническо описание (кабинет, компютърна техника, дос-
тъп до интернет), но не и като отношения и ценности, които да формират учи-
лищната организационна култура като демократична, включваща доверие, 
партньорство, участие на учениците в процесите на вземане на решения, спо-
деляне на отговорности и др. 

На практика нормативно декларираната приоритетност се разминава с 
фактическото неглижиране на ГО в училищната реалност, както и с обществе-
ната реалност. Въпреки заявената в закона широка автономия на училищата, 
подзаконовата нормативна уредба въвежда неоправдана свръхрегулация в 
определени области и пропуска да обърне внимание на други. Обществената 
и институционална среда не е особено насърчаваща за осъществяване на ГО.

В тази проблемна ситуация благоприятно е нормативно закрепеното из-
искване за най-общите цели на ГО, разбирано не само като личностно раз-
витие, но и като развитие на училището като демократична общност. Новият 
ЗПУО дава възможност на училищата да създават автономно свои програми 
по ГО, включително и като придобият статут на „иновативни училища“, които 
целенасочено да работят върху изграждането на демократична институцио-
нална среда.

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА КРЪСТОПЪТ 
МЕЖДУ ТЕМИТЕ И КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ

След последната реформа българското ГО продължава да се колебае 
между две стратегии: ориентация към теми или ориентация към компетент-
ности. В програмите преобладават очакваните резултати за знания в различ-
ни класически тематични области, като демокрация, гражданско общество, 
проблеми на глобализацията, права и отговорности на гражданите, нацио-
нална и европейска идентичност и др. 

Изглежда, че докато ГО се дефинира предимно чрез определено съдър-
жание, трудно би могло да се получи консенсус сред експерти, учители и 
общество, защото всеки би се опитвал да „придърпа чергата“ към своята 
специфична съдържателна компетентност. Подобна стратегия за осъществя-
ване на ГО в най-добрия случай би довела до получаването на определени 
знания за демокрацията, правовата държава и гражданското общество. 

10



Положителен момент е присъствието в учебните програми на познава-
телни компетентности, като критическо мислене, конструктивно участие 
в диалог и дебат, вземане на решения, създаване и управление на проекти, 
конструктивно общуване в различни контексти и социални среди, решаване 
на проблеми. Тази нормативно закрепена тенденция може да бъде подсиле-
на чрез свързването на ГО с актуални и обещаващи модели, разработени в ЕС. 
Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през 
целия живот1 е един от документите, на които изрично се основават учебните 
програми по ГО за 11. и 12. клас. Все още малко позната и слабо интегрирана в 
нормативните документи и педагогическите практики е Референтната рамка 
на компетентности за демократична култура, разработена от Съвета на Евро-
па (2016 г.)2.

ГРАЖДАНСКАТА КУЛТУРА КАТО НЕОБХОДИМ
ХОРИЗОНТ НА ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ В ГРАЖДАНСКОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

В този контекст понятието за култура се използва в максимално широкия 
смисъл на поведение, което се разбира от само себе си и се основава на спо-
делените в дадена общност ценности.

За да функционира ефективно демократичното общество, установяването 
на институциите и законите като необходим минимум трябва да бъде над-
градено с изграждането на демократична култура. 

Понятието за демократична култура, а не толкова за демокра-
ция, се използва… за да подчертае факта, че докато демокрацията 
не може да съществува без демократични институции и закони, то 
тези институции и закони не могат да работят на практика, ако не се 
основават на демократична култура, а това ще рече – на демокра-
тични ценности, нагласи и практики.3

Понятието за демократична култура се дефинира като реална и разбира-
ща се от само себе си демократичност на обществото и в действията на лич-
ности и институции. 

Ефективно би било това ГО, което си поставя  като цел изграждането на 
демократична култура.
1 Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот е достъпна тук: https://
bit.ly/3nCfjhB. 
2 Референтната рамка на компетентности за демократична култура, разработена от Съвета на Европа, е достъпна 
тук: https://bit.ly/35IVb7i.
3 Пак там. 
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Демократичната култура може да бъде конкретизирана в набор от компе-
тентности, които включват както знания и умения, така също и нагласи, цен-
ности и личностни качества. В основата на модела, разработен от Съвета на 
Европа, е понятието за компетентност като динамичен процес, който включ-
ва знания, умения, нагласи и ценности, както и изграждането на навици и 
предразположености към демократично поведение. Чрез умелото и ситу-
ативно уместно действие на компетентния човек демократичните ценнос-
ти и принципи стават видими в поведението. Моделът обхваща 20 основни 
компетентности за демократична култура, разделени в четири групи: цен-
ности, нагласи, умения и знания и критично разбиране. Най-важни са цен-
ностите, следвани от нагласите, уменията и знанията с критично разбиране, 
което съществено се различава от простото възпроизвеждане на знания.

Моделът насочва вни-
манието към ценностите 
като ядро или фундамент на 
гражданското поведение. 
В ГО обаче става дума не за 
това да се предават или на-
лагат ценности, а да се съз-
дава диалогична среда за 
изследването и споделянето 
им. Важно е и подчертаване-
то на комплексния характер 
на понятието за компе-
тентност. Тази комплекс-
ност предоставя допълни-
телен аргумент в подкрепа 
на интердисциплинарността 
както в обучението на учите-
лите, така и в осъществява-

нето на ГО в училище. Чрез този модел отново се подчертава ключовата роля 
на демократичната училищна култура като фактор за успешно осъществява-
не на ефективно ГО.

Моделът може да се използва и като инструмент за целеполагане, плани-
ране и (само)оценка в процеса на ГО за изграждане на демократична култура 
не само в училище. Въз основа на модела за демократична култура може да 
се дефинира цел, която е релевантна за всички граждани, а не само за уче-
ниците. Демократичната култура като цел създава възможности за взаимо-
действие между формалното и неформалното образование, от една страна, 
и реалния политически и обществен живот, от друга. Без такова взаимо-
действие никаква реална промяна не би била възможна.
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КАК ДА СЕ ПРЕПОДАВА ЕФЕКТИВНО ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ?

Основното предизвикателство пред ГО в България е как да се утвърждава 
демократична гражданска култура в проблематична за демокрацията среда 
(обществена, медийна, образователна и семейна). 

За да преподават компетентности за демократична култура, учителите 
сами трябва да се стремят да ги изграждат у себе си. Това условие отправя 
определени изисквания към първоначалната и последващата квалификация 
на учителите, която следва да бъде ориентирана към практически дейности и 
създаване на възможности за споделени преживявания и задълбочена само-
рефлексия върху личен опит по време на обучението.

В ГО по-важни са методите на преподаване, отколкото съдържанието.

За демокрацията може да говорим авторитарно и обратно – демократич-
ният начин на работа, дори по математика, развива граждански компетент-
ности. Ето защо методиката на преподаване има ключово значение в ГО и би 
трябвало да се ориентира към следните принципи:

•	 интерактивност – разбирана не само в техническия смисъл чрез 
използване на нови ИКТ, а преди всичко като отношения – партньор-
ство между учители и ученици, споделени отговорности за целепо-
лагането и ефективността на образователното взаимодействие;

•	 диалогичност – достатъчно време и осигуряване на свободно и 
доверително пространство за споделяне на ценности, принципи и ос-
нования за действията на гражданите в демократичното общество;

•	 кооперативност – утвърждаване на кооперативни модели за ко-
муникация и взаимодействие за сметка на преобладаващото в об-
разованието съревнователно начало, целенасочени усилия за из-
граждане на доверие между учители и ученици, работа с родителите 
и местните общности;

•	 демократичност – утвърждаване на ролята на учителя като ли-
дер на промяната, който подпомага процесите на учене у ученика и 
в класа като учеща изследваща общност.

В общество с недостатъчно развита демократична култура е много лесно 
ГО да бъде сведено до знание за демокрацията. Истинската му мисия е да де-
мократизира образованието и обществото, да подготвя и осъществява про-
мяната.
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СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО 
НА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
доц. д-р Виолета Стойчева

В съвременния свят на поликултурни общества проблемите, свързани 
със социалните и гражданските компетентности на младите хора, все по-от-
четливо доминират в приоритетните политики в областта на образование-
то. Това повишава взискателността към предлаганите отговори от страна на 
специалистите в областта на обществените науки. Логично е очакването, че 
новият предмет ГО „стъпва“ върху съвременни педагогически теории и дока-
зано ефективни добри практики от националния и чуждия опит.  

Проблемът за принципите и подходите в обучението заслужава специ-
ално внимание като една от изходните концептуални основи по посока на съ-
държателната и дидактическата страна на методиката за преподаване на ГО. 

Самото разбиране за понятието подход предпоставя базисната му роля 
спрямо останалите конституенти на процеса на обучение. Терминът се отнася 
до обща позиция, приемана за провеждане на познанието, обучението, об-
разованието1, а направеният преглед на основните педагогически подходи 
очертава методологическата рамка, в която се ситуира ГО.

КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД

Като базисна методическа категория компетентностният подход определя 
стратегията на обучение и избора на учебни методи, чрез които се реализира 
тази стратегия, както и гледната точка към същността на изучавания пред-
мет2. Той следва да се приема и като равнище, на което теорията се прилага 
на практика и на което се вземат решенията над какви умения да се работи3. 
Тъй като чрез него комплексно се развиват в система знанията, уменията, на-
виците и личностните характеристики на учениците, както и нагласите им за 
действия, прилагането му води до промени в цялостната технология на обра-
зователния процес. На методологическо равнище компетентностният подход 
има ключова роля при определяне на целите, съдържанието и оценъчните 
процедури в процеса на разработване на държавните образователни стан-
дарти и типовата рамка на учебните програми. При това той позволява да се 
отчита спецификата на конкретния учебен предмет. 

1 Радев, Пл. Обща училищна дидактика или събития, ситуации, обекти, субекти, конструкти и референти в 
училищното обучение и образование. Пловдив: УИ „Паисий Хилендарски“, 2005.
2 Азимов, Э. Г., А. Н. Щукин. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения 
языкам). – Москва: ЗАО Издательство ИКАР, 2009, с. 107 – 108.
3 Richards, J. C., Rodgers, T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge University Press, 1986, pp. 
13–15, 346–382.

14



Прилагането на компетентностен подход означава смяна на фокуса от 
предметно ориентирано „овладяване на учебно съдържание“ към препода-
ване и учене, основано върху комплекс от знания, умения и нагласи, които се 
развиват в училище и се обогатяват през целия живот. Смяната на посоката 
насочва към образователна среда, която „снабдява“ младия човек с умения 
за живот. Приложена към обучението по ГО, тази качествена „промяна“ из-
вежда на преден план следните характеристики на педагогическия процес: 
1. интегрирано междупредметно взаимодействие; 2. практическа насоченост 
на обучението; 3. ориентация към резултати; 4. прилагане на иновативни под-
ходи и практики в процеса на преподаване и учене1. Промяната предпоставя 
комплексния характер на педагогическия процес.

ДЕЙНОСТНО ОРИЕНТИРАН ПОДХОД

Прилагането на този подход позволява да бъде очертана адаптивна ме-
тодологическа рамка на конкретния учебен предмет, да се развият гъвкави 
стратегии за планиране, изпълнение и контрол на основата на използване 
на практико-познавателни задачи в провежданите занятия. Тоест дейностно 
ориентираният подход осигурява осмислянето на обучението на различни-
те нива. Нещо повече, той играе операционализираща роля по отношение на 
компетентностния подход. Така например конструирането на хода на урока 
на основата на компетентностно-дейностни задачи, изискващи прилагане на 
новите технологии или основани на проблематизирането, симулационно ба-
зираното, проектното или интерактивното обучение, позволява да се просле-
ди напредъкът на учениците и да се оценяват овладените компетентности.

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПОДХОД

По своята същност интердисциплинарният подход има фундаментал-
но значение за социалната функция на образованието, тъй като осигурява 
концептуализиране на съдържателно-дейностни опори за качествено ново 
емпирично равнище и продуктивен познавателен процес. В този смисъл той 
се разглежда като средство за осигуряване на допълващи и развиващи еле-
менти в методиките на обучението по отделните предмети, в това число и в 
методиката на обучението по ГО. Според изследователите на проблема, ако 
доскоро интердисциплинарният подход към учебната програма се разглежда 
като „запазване границите между дисциплините при решаването на познава-
телния проблем, но откриване на допирни точки при решаването на реални 
дидактически казуси“, то днес той очертава перспективата за планиране на 
дейностно-обучителни сценарии, в които чрез компетентностния и дейност-
но ориентирания подход се технологизира обучителният процес2. 

1 За прехода от знания към умения вж. В помощ на педагогическите специалисти, кн. 2, МОН, 19.12.2019 г. https://
www.mon.bg/bg/100770.
2 Неминска, Р. Методи на интердисциплинарно обучение. – Българско списание за образование, 2015, № 2; 
Интердисциплинарното обучение 1. – 4. клас. Буквите, 2015. Вж. също Иванов, И. Педагогическата интерактивност, 
достъпна тук: www.ivanpivanov.com.
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Подходът се вписва в теориите на когнитивната психология и конструк-
тивизма, като успешно „стъпва“ върху идеята за развиване у подрастващите 
на стратегии за ориентиране, избор на средства и конструиране на познава-
телен продукт и резултат. Въвличането на учениците в позицията на активни 
участници в процеса на обучение обуславя проявите и на рефлексивния под-
ход, който като част от интердисциплинарния обуславя възможността учени-
кът да развие умения за коментиране в група на модели на поведение, взаи-
мопомощ, личностно значими дейности, инициативност и предприемачество. 

Интердисциплинарният подход отваря пространството за комплексни 
учебни програми по области, които освен това съдържат дейностно органи-
зирани теми за проектна работа. По този начин се очертава перспективата за 
проблематизиране и концептуализиране на знанието на по-широко социал-
но-гражданско равнище. 

Понастоящем обаче подобни педагогически практики по-често се наблю-
дават в сферата на неформалното образование, докато училищната система 
продължава да бъде доминирана от фрагментарния и йерархичен тип знания. 
На практика тя не е в състояние да дава адекватни отговори на актуалните 
проблеми, които по своя характер са мултидисциплинарни, транснационал-
ни и динамично променящи се във времето и пространството. Това поражда 
сред младите хора чувство на неудовлетвореност от ефективността на пред-
лаганото образование.

КОНСТРУКТИВИСТКИ ПОДХОД 

Философията на конструктивизма е основана на предпоставката, че 
човек активно създава свое собствено разбиране или знание чрез взаимо-
действие на това, което вече знае и в което вярва, и идеи, събития и дейнос-
ти, с които влиза в контакт. На базата на опита той изгражда собствено раз-
биране за света, в който живее – избира и преобразува информация, строи 
хипотези и взема решения, основавайки се на когнитивни структури, които 
осигуряват значение и организация на опита. 

Конструктивисткият подход дава по-висока степен на интернализация 
и разбиранe. Прилагането му променя целите на обучението, които освен към 
предаване на информация са насочени и към преобразуване на учениците от 
пасивни получатели на чужди знания в активни конструктори на своите собст-
вени и на новополучените знания. Самото обучение се превръща в процес на 
търсене на значения в хода на решаването на даден проблем. От учениците 
се очаква да използват собствения си опит, да анализират, интерпретират и 
прогнозират резултати от обработката на информацията, при което се стига 
до собствено разбиране, а не до запомняне на „правилните“ отговори. 
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Учебните дейности се характеризират с активно ангажиране на учениците 
и поощряване на тяхната изследователска активност в търсене на решения 
на проблеми и сътрудничество с другите. Използват се всички знания и уме-
ния на участниците, което позволява оценката да се превърне в част от про-
цеса на обучение и в основа за самооценяване на собствената дейност. 

МУЛТИКУЛТУРЕН ПОДХОД

Генезисът на термина мултикултурализъм се отнася към 60-те години 
на ХХ век. Навлизането му в политическия, обществения и културния език 
най-напред в Канада и САЩ се приема като своеобразно развитие на съдър-
жанието, влагано в термините „билингвизъм“ и „бикултурализъм“1. Прена-
сянето на тази образователна тенденция в много страни на Западна и Цен-
трална Европа през 70-те години на ХХ век се обуславя от нарастващия брой 
на емигрантите най-вече от държавите с колониално минало. Първоначално 
мултикултурализмът заляга в основата на образователни политики, насоче-
ни към налагане на легитимната култура на мнозинството и хомогенизиране 
на използваните културни модели. Като следващ етап на теоретично преос-
мисляне този подход еволюира по посока на разбирането, че населението на 
държавите в единното европейско пространство трябва да запазва и развива 
културната си самобитност. 

Съвременното по-широко тълкуване на понятието оформя философията 
на подход, който Е. Можейко дефинира като „школа по толерантност“2. Спо-
ред испанския педагог Хосе Мария Кастело3 неговото прилагане е свързано 
с развиване на способност за разпознаване и приемане на ценностите, съ-
ществуващи в многообразието от индивиди, полове, народи и култури. За Дж. 
А. Банкс и Р. Славин мултикултурният подход предполага „разбиране, според 
което всички ученици трябва да са равнопоставени в училище, независимо от 
групите, към които принадлежат, свързани с пола, етническия произход, ра-
сата, културата, социалната класа, религията или особеностите си – надарени 
или с различни физически увреждания“4. Теоретичните постановки насочват 
към разбирането на другия, елиминирането на стереотипите и предразсъдъ-
ците чрез опознаване на културното многообразие, развиване на позитивни 
стратегии за регулиране на конфликти, а в по-широк контекст те кореспонди-
рат с образованието за мир, зачитането на ПЧ и образованието за европейско 
гражданство. 

1 Вж. Можейко, Е. Мултикултурализъм и постмодернизъм. – Литературен форум, 2001, № 36.
2 Пак там.
3 Костело, Х. М. Образователното и културното многообразие в Европа: предизвикателства и стратегии. – В: 
Интеркултурна разходка по улиците на Европа. София: Фондация „Междукултурно сътрудничество“, 2006, с. 30.
4 Цит. по Кушева, Р. Мултикултурни аспекти на историческото образование в България. – Диалогът в историята, 
бр. 16 – 17, 2007, с. 22. Повече по този въпрос в: Иванов, И. Актуални проблеми на интеркултурното образование. 
– Стратегии на образователната и научната политика. Образователна политика и културни различия, 2002, изв. 
брой. 

 17 



Прилагането на мултикултурен подход в обучението по ГО осигурява 
формиране на интеркултурна и интракултурна компетентност на основата 
на система от умения, сред които: сравнение – различаване; разпознаване, 
класифициране и анализиране на културни специфики; откриване на прили-
ки и разлики; сравняване и разграничаване на социални практики; разпоз-
наване на различия и развиване на критично отношение и чувствителност 
към различията1. Подходящи образователни технологии са изслушването, 
работата в група и екипната работа в дух на толерантност, разрешаване-
то на конфликти и постигането на взаимно разбиране дори когато учени-
ците не споделят общи гледни точки. По този начин се постига превъзмог-
ване на противоречията като начин на мислене и се усвояват навици за ин-
теркултурни взаимодействия и сътрудничество в реалната действителност. 

Поради връзката му с идеите (ценностите) на хуманизма, социалната 
сплотеност, толерантността, демокрацията, солидарността и справедливост-
та мултикултурният подход е в основата на общите цели на средното образо-
вание. Интеркултурните измерения се проявяват и при подбора на основните 
умения и компетентности, които се предвижда да бъдат развивани у учени-
ците по конкретния учебен предмет, в случая – по ГО. А чрез преосмисляне-
то на елементите в подбора и съдържателните акценти на урочните теми се 
очертават нови начини за работа с различните източници на информация. На 
тази основа става възможно взаимодействието с мултиперспективния (мно-
гоперспективния) подход.

МУЛТИПЕРСПЕКТИВЕН ПОДХОД 

Навлизането на мултиперспективния подход в педагогическата теория 
има сравнително кратка предистория, тъй като в България за него се загово-
ри едва след разпадането на тоталитарните режими в държавите от Източ-
ния блок. 

Като технология мултиперспективността се явява в отговор на по-ши-
рокото разбиране на мултикултурността, при което се очаква да се предста-
вя начинът, по който възниква определено познание и влиянието върху него 
от национални, социални и етнически позиции на индивиди и групи. В този 
смисъл двата термина са неразривно свързани2. Многоперспективността се 
определя като процес на „оценяване на историческите събития от няколко 
гледни точки“3, което, съотнесено към ГО, е основа за интерес към различ-
ната перспектива – тази на другия, на политическия опонент, на различните 
социални/етнически/религиозни групи в обществото, на сблъсъка на култу-
ри в различни периоди, на различните ценности и т.н. В основата на избо-
ра на методите на работа от страна на учителя следва да стои постигането 
на по-добро взаимно разбиране, а не уеднаквяването на гледните точки на                                 
участниците в процеса на обучение.

1 Кушева, Р. Цит. съч., с. 23.
2 Пак там, с. 32.
3 Low-Beer, A. The Council of Europe and School History. Strasbourg: Council of Europe, 1997, рр. 54–55.

18



ПРОЕКТНО БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Проектно базираният подход ориентира образователните технологии 
към учене чрез правене. Възможностите за излизане от класическия модел 
за поднасяне на учениците на готова информация откриват вече отъпкани в 
други страни пътеки за осмисляне на разнообразието в обучението по ГО. 

Методът на проектите поставя акцент върху изследователската работа, с 
което се провокира интересът и се повишава мотивацията на учениците за 
участие. Предвидените дейности в повечето случаи осъществяват връзка с 
реалния живот и хвърлят мост между теорията и практиката. Излизането от 
обичайната среда за учене, каквато е класната стая, както и използваният фор-
мат на екипна работа позволяват на учениците сами да определят темпото на 
груповата динамика, стратегиите за ориентиране и средствата за постигане 
на крайния резултат. Според мнението на известния педагог Марин Андреев 
проектният метод дава възможност на ученици с различни умения да вземат 
еднакво участие при решаването на проблема, който те са избрали заедно1

1. 
Участниците в този процес не само проявяват чувство за отговорност, но и 
съвместно конструират подходящи отговори при реализацията на дефинира-
ните от тях цели, съблюдавайки предварително разчетен бюджет на времето. 
Наборът от компетентности, които учениците развиват, включително и уме-
нието за презентиране, съдейства за развиване на организационни умения, 
развива интелектуалните им качества, прави ги по-гъвкави в процеса на взе-
мане на решения и сътрудничество.

Проектно базираното обучение променя ролята на учителя и ясно очерта-
ва новите му отговорности на консултант, който умее да направлява процеса 
на обучение и в същото време да отчита индивидуалните различия и темп на 
развитие на всеки отделен ученик в учебния процес. 

ИНТЕРАКТИВНОСТ НА ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ

В контекста на изискванията за интердисциплинарост, мултикултурност, 
мултиперспективност и формиране на ключови компетентности все по-оп-
ределено нараства ролята на интерактивността в процеса на изграждане 
културата на гражданското общество. 

Същностните характеристики на интерактивното обучение корелират 
с общата характеристика на основните стратегии и техники, представени в 
настоящото помагало, поради което тук съзнателно не им е отделено повече 
внимание.

1 Вж. М. Андреев. Процесът на обучение. Дидактика. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1996.
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Интерактивният подход помага на ученика не просто да запомни инфор-
мацията, а да я разбере и приеме през призмата на своя личен опит и прежи-
вяване. В този смисъл редица автори подчертават, че ученето е и емоциона-
лен, а не само мисловен процес. Освен това поставянето в „ситуация“ или из-
пълнението на „роля“ предразполага учениците да анализират конкретните 
факти/проблеми и да отговарят самостоятелно на въпроси (не само „Какво?“, 
но и „Защо?“), вместо да чакат готови отговори от учителя. Чрез „преживяно-
то“ се конструират основите за последващо синтезиране на знанията в ця-
лостна картина.

Прилагането на интерактивни стратегии провокира любознателността 
на учениците и насърчава споделянето на идеи в процеса на общуване. Като 
резултат от подобен подход младите хора стават по-мотивирани в желание-
то си за изява; научават повече, запомнят по-трайно и за по-дълго; развиват 
комплексни умения за учене, за критично мислене при боравене с нова ин-
формация, за анализ и синтез, както и основни комуникативни умения, свър-
зани с публично говорене, презентиране и др. 

Казано по-общо, продуктивните образователни технологии развиват та-
кива компетентности, които позволяват на всеки индивид да приеме предиз-
викателството на промяната и да я осъществи, като направи личен принос1

1. 

Направеният общ преглед показва, че съвременните подходи откриват 
възможности за реализиране на обучението по ГО чрез съчетаване на жиз-
нения опит на учениците и практическата работа със ситуации, близки до ре-
алната действителност, в хода на които се осъществява пренос на знания от 
различни полета на научното познание. 

Самото превръщане на ученика в социален партньор определено стиму-
лира по-висока мотивация за учене и активно участие в обществения живот 
на училището и на местната общност. 

Организирането на обучението като процес, при който в система се усво-
яват знания, формират се умения и се развиват личностните характеристики 
на учениците, от своя страна стимулира развитието на социалнозначимата 
функция на познанието и даването на адекватни отговори на предизвикател-
ствата към променящата се социокултурна и икономическа реалност.

1 По Ангелова, Т. Методика на обучението по български език. Съвременни проблеми. София: ИК „СЕМА РШ“, 2005, 
с. 78.
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МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА 
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Мариана Асенова

Целите на учебния предмет ГО в национален и европейски контекст, както 
и съвременните подходи в преподаването му предполагат и предопределят 
методите, които учителите да използват в процеса на преподаване. Ако прие-
мем, че демокрацията и демократичната култура1 са хоризонтът на ГО, а част 
от съвременните подходи в преподаването му са конструктивисткият, компе-
тентностният, интердисциплинарният, мултиперспективният и проектно ба-
зираното обучение, то първото, което бихме могли да кажем за методите, е, 
че те са възможните инструменти и похвати, нужни на преподавателите, за да 
бъде реално достигнат хоризонтът – демократичната култура в обществото. 

Съвременното обучение по ГО е призвано да отговори на необходимостта 
от демократична култура в обществената действителност с модерни методи 
на преподаване. Тези методи поставят ученика в центъра на учебния процес.

Съвременната култура на учене предполага учениците да получат даден 
пакет от знания, но много повече да бъдат поставени в ситуации, в които чрез 
рефлексия самостоятелно да адаптират наученото и да го интегрират в усло-
вията на динамично променящото се общество. Механичното запаметяване 
на определена информация и възпроизвеждането ѝ без критично осмисляне 
следва да отстъпят място на ученето чрез откриване. Особено в сферата на ГО 
само чрез активно наблюдение на ежедневието, на промените, на новините 
младите хора могат да открият, да преживеят и да разберат принципите на 
демокрацията и демократичната култура по свой собствен начин.

В глобализирания свят, в който живеем, естествено навлизат техники на 
преподаване и учене, които позволяват промяна на ролите в учебния процес. 
Новата роля на преподавателя предпоставя той да е обучител, но и модера-
тор, водещ на процеса на обучение, в който учениците са активни изследова-
тели, анализатори, участници.

Учителят е ментор, който води учениците в процеса на откриване, орга-
низиране и реална употреба на знанията. Това не е лека задача, особено в 
сферата на ГО, защото учителите разполагат с ограничен обем помощни ма-
териали на български език и програми за продължаващо обучение. 

1 Референтната рамка на компетентности за демократична култура, разработена от Съвета на Европа (2016), е 
достъпна тук: https://bit.ly/2UFRQ2L.
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Новата роля на учителя изисква използването на стратегии и инструмен-
ти, които предполагат активно учене и критично мислене. Интерактивните 
методи отдавна са в полезрението на българските научни среди, но все още 
за тях предимно се пише и рядко остава време или желание реално да „вля-
зат“ в класните стаи.

Интерактивното обучение произхожда от англосаксонската традиция (от 
англ. interaction, „взаимодействие“) и се базира на взаимодействието на уче-
ниците със заобикалящата ги среда. Учителят/педагогът ръководи процеса, 
в който ученикът е пълноправен участник. Ученикът реално се обучава през 
самостоятелно търсене и рефлексия. Тази промяна във взаимодействието 
между учителя и ученика днес се налага и от интензивното присъствие на ин-
формационните технологии както в ежедневието ни, така и в процеса на обу-
чение.

Базираният на интерактивното обучение учебен процес въвлича всички 
ученици и всеки от тях има шанса да допринесе за съвместната дейност. Това 
води до взаимен обмен на идеи, предложения и знания, креативна атмосфе-
ра, сътрудничество и работа в екип.

Интерактивните методи развиват у учениците и способност да общуват 
диалогично. Тези форми на обучение изключват доминирането на учителя 
над учениците, на един ученик над друг, на едно мнение над друго. Диалогът 
като форма на обучение предполага развитие на критично мислене, изслуш-
ване на алтернативни мнения, участие в дискусия, анализ на информацията, 
вземане на решения и носене на отговорност за тях.

Когато говорим за преподаване на ГО в 11. клас, основните теми, които 
присъстват в програмата, са свобода, граждани, власт, политика, върховен-
ство на закона, справедливост, малцинства, права, гражданско общество и 
гражданско участие. Теми, които много трудно се преподават „пред черната 
дъска“. В този смисъл основният въпрос пред преподавателите по ГО е каква 
методика да използват в процеса на преподаване. Отговора дава американ-
ският философ Джон Дюи, автор на понятието активни методи. През 1938 г. 
той пише книгата „Преживяване и обучение“, в която развива тезата, че обу-
чаващите се придобиват нови умения и променят начина си на мислене чрез 
експерименти и открития в процеса на преживяване. 

Активните методи са комбинация от изразните средства на класически-
те интерактивни методи, които експертите обединяват в три основни групи. 
Емпиричните, или практическите методи (проект, създаване на училищна 
сбирка, интернет страница, културно-исторически маршрут, пътеводител за 
туристи) представляват учене чрез действие, лично участие и опит. Ситуа-
ционните методи (ситуация, казус, ролеви, симулативни и дидактически 
игри) са учене чрез съпреживяване. Диалогичните (беседа, дискусия, дебат, 
обсъждане, мозъчна атака) са базирани основно на комуникацията.
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Активните методи предполагат учениците да са дейни участници в про-
цеса на обучение и да учат чрез преживяване. Активното учене е противопо-
ложно на пасивното. Учениците получават информацията, но участват актив-
но в „намирането“, подреждането, осъзнаването и осмислянето ѝ. Основните 
принципи на работа с активните методи са интерактивност, диалогичност, ко-
оперативност и демократичност.

МОЗЪЧНА АТАКА (BRAINSTORMING) 

Това е техника, която позволява решаване на проблем, създаване на нови 
идеи или събиране на информация чрез дискусия. Основната цел е учениците 
да бъдат предизвикани да мислят и да предлагат оригинални идеи с цел труд-
ни ситуации и проблеми да намерят решение, дори и нетрадиционно. Работа-
та по този метод е групова и важен принцип е приетите от групата правила да 
се спазват от всички. Това осигурява равенство на участниците. 

Методът е подходящ в сравнително ранен етап на изучаване на тематич-
ния комплекс. Мозъчната атака не предполага задълбочени познания у уче-
ниците. Методът се позовава на общата култура на учениците. Важното при 
него е, че няма грешни или верни отговори. 

Основните етапи на мозъчната атака са:

•	 Подготовка. Учителят обявява темата проблем, по който учени-
ците ще работят, и времетраенето. Важно е сесията да не е кратка, за да 
има време за генериране на идеи, но и да не е прекалено дълга, за да не 
се отегчат учениците и да се изгуби темпото. Класът избира водещ. 

•	 Генериране на идеи. Водещият разяснява, че целта е да бъдат 
формирани колкото е възможно повече креативни идеи за решаване на 
проблема. Излага правилата. Участниците може да записват идеите си 
на лепящи се листчета, а след това да ги залепят на табла, за да са ви-
дими за всички. 

•	 Дискусия. Участниците четат идеите на другите, водещият групи-
ра сходните и насърчава участниците да ги коментират. Този етап, ако 
бъде използван, по естествен път води до създаване на синергия между 
различно мислещите ученици. 

•	 Оценка. Мозъчната атака като метод изключва критика и оценка. 
Оценката и общият избор на няколко идеи осигуряват шанс учениците 
заедно да стигнат до реална визия за решаване на проблеми. 

Концепцията за мозъчна атака може да бъде доразвита с включването на 
съвременните ИКТ. В зависимост от темата може да бъдат включени различ-
ни графични организатори по време на фазата на мозъчната атака.
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ГРАФИЧЕН ОРГАНИЗАТОР 
Инструмент, който дава възможност информацията да бъде представена 

визуално. Съществуват много и различни форми (сред тях често използвана е 
диаграмата на Вен). Графичният организатор улеснява събирането на инфор-
мацията и дава възможност за структуриране на идеите или концепциите. 
Може да се използва като модел за презентация. Работата с организаторите 
стимулира мисленето. 

Ако преподавателят предварително е подготвил въпросите и отговорите, 
които иска да включи, времето за създаване на тест е 10 минути. 

Необходимите стъпки са следните: регистрация като учител в платформа-
та, създаване на нов Kahoot тест, въвеждане на заглавие, кратко описание, 
определяне на достъпа от другите ползватели на платформата, избиране на 
езика на теста, добавяне на полезна информация или източници на информа-
ция, видео или изображение, което може да припомни проверяваните знания 
или внася забавен момент в играта. Предимствата на този метод са важни и 
за учениците, и за учителите. Учениците играят индивидуално или в отбори, 
проверяват знанията си чрез игра и състезание, а интересът им е предизви-
кан по начин, с който те се свързват. Учителите проверяват в реално време 
как са усвоени знанията. 

АНАЛИЗ НА ВИЗУАЛЕН МАТЕРИАЛ И АРТИСТИЧНИ 
ДЕЙНОСТИ

Тe са един от най-привлекателните методи за усвояване на знания в клас-
ната стая. Достъпът до интернет и социалните мрежи, каналите за музика 
и видеа промениха начина на учене и възприемане на информация. Днес и 
деца, и възрастни възприемат и учат предимно визуално. Възможностите 
за визуализация и онагледяване дават шанс на учениците да възприемат 
по-лесно информацията и да бъдат заинтригувани да учат. Известна е ре-
пликата на американския журналист Артър Бризбейн от 1911 г.: „Една снимка 
струва колкото хиляди изречени думи“. Приложен към ГО, този израз важи с 
още по-голяма сила. Една фотография, едно кратко видео или откъс от филм 
позволяват да се осъществи процес на съпреживяване, много по-силен, от-
колкото десетки страници текст. 

Изкуствата, както знаем, поставят ударението върху личното, субектив-
ното, върху метафората. Но изкуствата също акцентират върху събраните от 
различни източници „свидетелства“, те документират социалните процеси, 
показват многото лица на реалността. В тази си роля на свидетел изкуството 
води до размисъл и анализ. 

24



Въвлечени да анализират произведение на изкуството или да рисуват 
своите идеи, за да изследват и осмислят свободата, демокрацията или пра-
вата, учениците на практика променят начина, по който разбират света. Чрез 
артистичните дейности те, водени от своите преподаватели, влизат в ролята 
на изследователи, търсят и намират следи, размишляват, рефлектират, оце-
няват субективното и обективното и реално осъзнават, че са в състояние да 
променят както града, така и страната, в която живеят.

Използването на изразните средства на визуалните изкуствата и анализа 
на визуален материал – кинодокументи, анимации, филми – дава възмож-
ност на преподавателите да решат един от основните проблеми в класната 
стая: липсата на мотивация за активно участие на учениците. Филмите имат 
предимството да разказват лични истории и да представят събития, които 
вълнуват от лична гледна точка. Специално организирани в училище прожек-
ции и дискусии с авторите на филми допринасят за адекватното поднасяне и 
разбиране на трудни за преподаване теми, като демокрация, идентичности 
или малцинства. Учениците получават шанса да сравнят разкази, официални 
източници, лични спомени и истории. 

Успешна техника за преподаване на теми по ГО е замръзналата картина, 
термин от сферата на приложния театър. 

Учениците работят в групи. Работата е структурирана в три фази. Групите 
имат задача да представят с телата си в неподвижна картина ситуацията по 
дадена тема в момента. Във втората фаза представят мечтаната ситуация. 
В третата фаза представят какво може да бъде направено, за да се промени 
реалността в посока на постигане на мечтата.

Групите работят самостоятелно. Всяка група представя своята картина 
пред останалите, които са в ролята на публика. Публиката описва какво виж-
да, преподавателят записва описанието на дъска. Сред основните предимства 
на техниката е възможността учениците да се идентифицират с разглежда-
ната тема, да открият скрити нагласи у себе си, да работят в екип и да търсят 
реални решения на проблемите. 

РОЛЕВА ИГРА

Базирана на социометрията на Джейкъб Морено, най-често се прилага 
под формата на театрална постановка или импровизация по дадена тема. 
Учениците влизат в роли, реконструират определени теми, характерни отно-
шения, бит, език. Това „участие“ в действителна ситуация дава възможност 
за съпреживяване през различни идентичности. Преподавателите може да 
дефинират характерни конфликти и да предразположат учениците да анали-
зират събитията и да вземат конкретни решения от името на различни власти 
и/или институции. Ролевата игра винаги е симулативна. В по-широк смисъл 
може да се разглежда и като симулация – в случаите, когато участниците си-
мулират и собственото си поведение (роли), и социални условия, които не съ-
ществуват в момента.

 25 



Най-често този метод се използва за пресъздаване на събития, като 
предизборна кампания и избори, съдебен процес, пресконференция, репор-
таж. Така например популярни форми на симулации са „Модел Европейски 
съюз“ - симулацията на вземане на решения и законодателни процедури в 
ЕС1,1 и ролевата игра на ЕП2

24. Няколко ключови момента предопределят успеха 
на ролевите модели. На първо място е подготовката, която прави учителят. 
Той предлага темата, запознава учениците с условията и правилата, както и 
с материалите, които може да ползват. Същинската подготовка на участни-
ците включва запознаването им с част от ситуацията и със задачата, която 
получават – да добавят елементи, след като сами проучат други източници. 
В най-добрия случай учителят и учениците заедно подготвят сценария, бази-
ран на първоначалната информация и добавените детайли от проучванията, 
и дебатират ролите и действието.

В хода на самата игра преподавателят влиза в ролята на наблюдател 
– той следи дали участниците изпълняват стриктно ролите, за които са се 
договорили. Може да се намеси по искане на учениците, за да им помогне 
в процеса на работа. Финалът на урока предвижда обсъждане – рефлексия 
върху случилото се. Тази част на анализ и оценка под формата на открита 
дискусия с участието на всички дава възможност не само учениците да 
чуят различни мнения, но и да защитят своите „герои“, позиции и решения. 
Мотивацията у учениците е особено силна, когато знаят, че ще представят 
финала на своята работа пред публика.

Една от най-важните характеристики на ролевите игри е, че развиват 
съвременни компетентности у младите хора – способност за анализ на 
информацията и адекватно отношение към пропагандата, комуникационни 
умения и креативност в процеса на учене.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ 

Те дават възможност на преподавателите да съчетаят теорията с практи-
ческото прилагане на получените знания за решаване на конкретни пробле-
ми. Работата по проект дава възможност на учениците да решават реални 
житейски въпроси. Това прави метода особено подходящ за часовете, посве-
тени на ГО. В зависимост от темата преподавателят може да структурира про-
екта, като включи в началото задача учениците да идентифицират проблем, 
да съберат информация (от медии, интернет, институции) и/или да направят 
интервюта. В проекта може да бъде включен анализ на определен документ, 
на философски или юридически текст. 

1 Повече информация за „Модел Европейски съюз“ е достъпна тук: https://meu-strasbourg.org. Насоки на 
български език за реализацията на такъв тип симулации може да бъдат открити тук: https://bit.ly/3pJaPYo  
(Europe@school Активни уроци за Европейския съюз); и тук: Шикова, И. Аз съм гражданин на Европейския съюз 
(учебно помагало). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012.
2 Повече информация за ролевата игра е достъпна тук: https://bit.ly/2HgMGHb. Насоки на български език за 
реализацията на такъв тип симулации може да бъдат открити тук: https://bit.ly/36MSu48  (Europe@school Активни 
уроци за Европейския съюз); и тук: Шикова, И. Цит. съч.
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Поставянето на различни задачи активира личната мотивация у уче-
ниците да изследват. Стимулира и работата по двойки или в малки групи 
за решаването на поставените проблеми. Друг начин да се търси решение 
на проблема е чрез създаване на анкета в интернет. Основната цел не е 
толкова конкретното решаване на проблема, а възможността учениците да 
разгледат максимален брой аспекти, свързани с поставената в центъра на 
вниманието тема. 

Проектният метод е базиран на няколко основни етапа:

•	 Избор на тема – ГО предлага широка гама от комплексни теми от 
всекидневния живот. Това ги прави особено подходящи за разработка в 
училище. 

•	 Преподавателят определя целите и задачите, които учениците ще 
изпълняват. Може да възложи на учениците да се подготвят предва-
рително, като интервюират своите родители, баби и дядовци, по-въз-
растни съседи, като открият определени предмети, свързани с темата, в 
собствените си домове или като заснемат с мобилните си телефони или 
таблети знаци по улицата от дома им до училище, свързани с темите, по 
които работят. Личните истории, предметите и знаците, събрани пред-
варително от учениците, са гаранция за индивидуалното участие на 
всеки от тях и за зараждане на вътрешен осъзнат интерес към темата 
през личните семейни истории, търсения и наблюдения. Този акт на мо-
тивация на ученика да използва личните си предпочитания – да задава 
въпроси, да снима, да работи с предмети, е много важно предимство на 
метода, защото младите хора учат чрез правене и защото всеки участва 
с това, което харесва най-много.

•	 Учениците представят (в най-добрия случай публично) в присъст-
вието на родители, съученици, граждани, медии резултатите от проек-
та. Планирането на това представяне е от ключово значение за мотива-
цията им и за успеха на проекта.

ДИСКУСИЯ, ДЕБАТ И КАЗУСИ 

Може би се използват най-често в класните стаи днес. Не се изисква 
специална подготовка, а по-скоро се залага на вече получените от учениците 
знания в часовете. В най-добрия случай преподавателят отново може да 
възложи на учениците да „натрупат житейски опит“ по темата, като съберат 
информация лично – чрез интервюта, наблюдения, заснемане на предмети и 
знаци, или да организира прожекция на документален или игрален филм по 
темата и да покани автора за дискусията.

В хода на дискусията или дебата учениците развиват способност да 
оценяват фактите, да разпознават манипулативните и пропагандни тези, да 
мислят самостоятелно, да развиват собствени тези и не на последно място – 
да изразяват структурирано мислите си.
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Повечето от педагогическите инструменти за активно учене и развитие 
на критическо мислене, които разгледахме тук, читателят ще открие по-
нататък в помагалото – в частта с разработени материали по темите от 
учебната програма по ГО за 11. клас. В действителност повечето методи не 
съществуват изолирано, а в същността си са комбинация от различни техники 
и инструменти. Това дава свобода на учителите да прилагат елементи от 
различни методи в зависимост от темата, която преподават, и в съответствие с 
нагласите и личните предпочитания на своите ученици, за да се стигне крачка 
по крачка до хоризонта на ГО – демокрацията и демократичната култура. 
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ОЦЕНЯВАНЕ ПО ГРАЖДАНСКО 
ОБРАЗОВАНИЕ

   ас. Бистра Стоименова, доц. д-р Виолета Стойчева

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ

Оценяването e част от общия процес на обучение, който изразява 
заложения смисъл и определя неговата практическа резултатност. Затова 
проблемът за подбора на инструментите за контрол и оценка на индивиду-
алните постижения на обучаемите се приема като проекция на целите и на 
държавния образователен стандарт за съответния учебен предмет. Според Р. 
Кушева най-значимият ефект от избора на конкретна форма за измерване на 
постиженията на учениците е, че тя се отразява трайно върху формирането 
на определен начин на мислене1. Тоест избраната стратегия за оценка има 
мултиплициращ ефект за мотивацията и напредъка на учениците. 

Въвеждането на ГО като отделен учебен предмет във втория гимназиа-
лен етап изисква прецизно осмисляне на връзката между предпочитаните 
технологии на преподаване и техниките на учене, от една страна, и подбора 
на формите за оценка, от друга. Според И. Иванов ефективното обучение по 
ГО предполага непрекъсната оценка на постигнатото2. Това прави актуален 
въпроса за инструментите, предвидени за оценяване на участието на учени-
ците в училищния и обществения живот. А да се даде ясно и конкретно пред-
писание се оказва доста трудно.

Погледът към международния опит сочи, че проблемът с оценяването на 
компетентности, което надхвърля измерването на получени теоретични зна-
ния и познавателни умения, се приема като едно от най-големите предизви-
кателства в областта на ГО3.

Показателни са усилията, полагани години наред в тази посока. Още в сре-
дата на 80-те години на ХХ век Комитетът на министрите към Съвета на Евро-
па, обсъждайки системата за оценяване на ефекта от изучаването на ПЧ, об-
ръща внимание на необходимостта от създаването на „система за констати-
ране на ефекта и подготовката на учениците“, в която да се прилагат като ино-
вации в образователния процес „работа в екип и интердисциплинарни форми 
на обучение“, „драма, изкуство, музика, творческо писане и аудио-визуални 
медии“4. В същия документ се коментира, наред с изучаването на теорията, 
формирането на някои основни социални умения, сред които са посочени 
1 Кушева, Р. Методика на обучението по история. София: Парадигма, 2000, с. 238.
2 Бора, Ф. Някои основни въпроси на възпитанието за демокрация. – Педагогика, 1992, № 11. Цит. по Иванов, И. 
Въпроси на гражданското образование. Шумен: Аксиос, 2000, с. 25.
3 Вж. Евридика, 2005.
4 Recommendation No R (85) 7 of the Committee of Ministers to Member States on Teaching and Learning about Human 
Rights in Schools, Counsil of Europe, 14.05.1985, p. 3. https://bit.ly/2IN3xlo. 
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опознаването на различията, разрешаването на конфликти по ненасилствен 
път, придобиването на отговорност, натрупването на писмен и вербален опит 
в аргументирането на собствено мнение и др. Препоръчва се в училищата да 
се създава подходящ климат и „демократична обстановка“ за осигуряване на 
участието и свободното споделяне и обсъждане на възгледите, мненията и 
свободното изразяване на учители и ученици1.

Инициативата за разработване на стандарти за ГО през 90-те години на 
ХХ век има за цел не само уеднаквяване на подходите в международен план, 
но и създаване на нормативна база за оценяване на знанията, уменията и от-
ношението на учениците. Идеята за универсални международни стандарти за 
ГО се обсъжда на проведената през юни 1995 г. в Прага международна конфе-
ренция „Укрепване на гражданството и гражданското образование на Изток 
и Запад“. Във форума, иницииран от САЩ, вземат участие над 400 делегати от 
52 държави2. В центъра на дискусиите са поставени образователните стан-
дарти на САЩ и проектът CIVITAS. В приетата обща декларация се акцентира 
върху значението на образованието за овластяване на гражданите за компе-
тентно и отговорно участие в обществото. В резултат от положените усилия 
през 2006 г. държавите от ЕС поемат ангажимент за развитие на социални и 
граждански компетентности като част от националните образователни при-
оритети. В утвърдените основни документи – Препоръка на Съвета и на Евро-
пейския парламент за развитие на ключовите компетентности за учене през 
целия живот и приложената към нея Референтна рамка – са посочени осем 
ключови компетентности3, необходими на всеки човек за личностна реализа-
ция и развитие, за работа, за социално приобщаване и за активно гражданско 
участие. Именно те стават основа на последващите опити за утвърждаване 
на компетентностния подход в образованието.

Съсредоточаването на вниманието в тази посока очертава все по-ясно като 
основни предизвикателства пред образованието преминаването от статична 
концепция за съдържанието на учебната програма към динамична дефини-
ция на знанията, уменията и нагласите, които учащите се трябва да придобият, 
както и прилагане на компетентностно ориентиран подход в начините за ор-
ганизация на оценяването. В съвместния доклад за 2015 г. на Съвета и на Коми-
сията за прилагане на стратегическата рамка за европейско сътрудничество 
в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“) 
се определят като приоритети резултатите от ученето с оглед на пригод-
ността за заетост, иновациите, активното гражданство и благосъстоянието4.

1  Ibidem.
2 Cull, N. J. The Decline and Fall of the United States Information Agency: American Public Diplomacy, 1989 – 2001. 
Palgrave Macmillan Series in Global Public Diplomacy, Springger, 2012, p. 88; вж. също Иванов, И. Цит. съч., с. 17.
3 Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for 
lifelong learning (2006/962/EC): https://bit.ly/3nwb7js; Lifelong Learning – key competences: https://bit.ly/2IH0Iml; 
Key competences for lifelong learning. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019, p. 5. 
4 Съвместен доклад за 2015 г. на Съвета и на Комисията относно прилагането на стратегическата рамка за 
европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („Образование и обучение 2020“). Нови 
приоритети на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението: https://bit.ly/39aeQz5.
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Въпреки постигнатия напредък по отношение на компетентностите, свър-
зани с традиционните учебни предмети (общуване на майчин и на чужд език, 
както и математика), остават проблемни тези от втората група – за учене, пред-
приемачество, социална и гражданска компетентност1. Затова все по-често в 
европейските документи се прокарва идеята за обвързаността на компетент-
ностите, необходими за успешно участие в обществото и на пазара на труда 
(езикова и математическа грамотност и дигитални умения), с личностното 
развитие, развитието на компетентностите за учене и на граждански компе-
тентности2. Такъв смисъл имат и Препоръките на Съвета на ЕС от 22 май 2018 г. 
относно ключовите компетентности за учене през целия живот3. В тях се обръ-
ща специално внимание на развитието на гражданските компетентности с 
цел укрепване на разбирането на общите ценности, изразени в чл. 2 от Догово-
ра за Европейския съюз и в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Прегледът на международните документи и анализът на данните от про-
вежданите изследвания на ГО4 и гражданската компетентност5 потвърждават, 
че ГО се откроява като един от приоритетите в общата европейска образова-
телна политика. Те очертават и тясната обвързаност между използването на 
разнообразни подходи и контексти на учене при развиването на компетент-
ностите на младите хора и дефинирането на резултатите от ученето като ос-
нова за тяхното оценяване и валидиране. 

Що се отнася до ситуацията в България, където обучението по ГО като 
отделен предмет се въвежда през учебната 2020/2021 година, предизвика-
телства също не липсват. Те до голяма степен кореспондират с резултатите 
от Международното изследване на гражданското образование (International 
Civic and Citizenship Education Survey, ICCS), провеждано от Международната 
асоциация за оценяване на образователните постижения (IEA – International 
Association for the Evaluation of Education Achievement) съвместно с Австра-
лийския съвет за образователни проучвания (ACER) и Лабораторията за педа-
гогически експерименти (Laboratorio Pedagogia Sperimentale) в Университета 
„Рома Тре“ в Рим. 

Според данните от ICCS 2016 резултатите от представянето на българските 
ученици са под средното равнище на всички участници в изследването6. Ос-
вен това в България е най-голяма и разликата между най-ниските и най-ви-
соките постижения. 

1 Fox, T., Sh. MacLeod, M. Chandler and El. Kwaw. Report on a literature review of reforms related to the 2006 European 
Framework of Key Competences for lifelong learning and the role of the Framework in these reforms. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, 2017, p. 19: https://bit.ly/3pHq9or.
2 ОИСР, Skills for Social Progress: The Power of Social and Emotional Education, 2015: https://bit.ly/3pN0Lh6.
3 Препоръка на Съвета от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот (2018/
C189/01). – Официален вестник на Европейския съюз, 04.06.2018 г.: https://bit.ly/3fgXFNg.
4 ЕК, Citizenship Education at School in Europe, 2017: https://bit.ly/3fcSpdE.
5 IEA, International Civic and Citizenship Study (ICCS), JRC (2011 г.), Civic Competence Composite Indicator (CCCI-2): 
Measuring Young People’s Civic Competence across Europe based on the IEA International Citizenship and Civic Education 
study, 2017: https://bit.ly/2ILHvzrf.
6 (IEA, 2018) Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Losito, B., Agrusti, G., Friedman, T. Becoming Citizens in a Changing World. 
IEA International Civic and Citizenship Education Study 2016 International Report: https://bit.ly/331mSXn.
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Тревожността от подобен факт означава, че усилията на образователната 
система трябва да бъдат насочени към обучение по ГО, което да гарантира 
включването на всички ученици1.

През последните две десетилетия в международните научни среди и меж-
ду образователните експерти все още се води сериозна дискусия около мето-
дологическата смяна на образователната парадигма. Ключовият момент на 
промяната, който поставя в центъра на вниманието познавателната дейност 
на учащите се, засяга и проблема за образователните резултати и способите 
за тяхното постигане. Става въпрос за преход от планирането на процеса на 
образование като действия на преподавателя към планиране на действията 
на обучаемите за постигане на образователните резултати, значими за тях 
самите и съобразени с динамично променящите се потребности на всеки-
дневния живот2. Продължава търсенето на ефективни технологии, които оси-
гуряват преминаване от предимно сумарно оценяване на постиженията на 
учениците към модели, които обезпечават конструктивна обратна връзка за 
всички субекти в образователния процес. 

Промените в традиционния подход за оценяване изискват от педагоги-
ческите специалисти разбиране на основните компоненти на иновативните 
стратегии за оценяване. Това означава, че при планиране на уроците по ГО, 
освен съвременни подходи и интерактивни образователни технологии, е не-
обходимо учителят да определи заедно с целите на урока и критериите за 
оценка, и средствата/способите за тяхното прилагане.

Класическият подход в оценяването залага на безпогрешното възпроиз-
веждане на изучавания материал въз основа на количествени показатели по 
подобие на точните науки. Реалиите на постиндустриалното общество нала-
гат преход към качествено комплексно оценяване в съответствие с целите на 
обучението и ориентация към образователни резултати. Следващата табли-
ца3 представя основните маркери на промяната в парадигмата на оценяване-
то през XXI век.

1 Петрова, С. Граждански компетентности и нагласи за активно гражданско поведение на учениците. Резултати 
от участието на България в международното изследване по гражданско образование ICCS 2016. ЦИПУО, София, 
2017, с. 79 – 80.
2 По Иванов, И. Постмодерната образователна парадигма. – В: Новата философия в образованието. Шумен, 2005; 
вж. също  https://bit.ly/2IPibIQ.
3 По Смолянинова, О. Г. Оценивание образовательных результатов в течение всей жизни: электронный портфолио 
Красноярск: СФУ, 2016.
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Таблица 1. Промяна в парадигмата на оценяване

Зададената обща рамка за оценяване1 в хода на обучението включва група 
от няколко стратегии: участие на учениците в определянето на целите на обу-
чението и критериите за оценяване на постигнатите резултати; опора върху 
притежаваните (старите) знания; ефективна обратна връзка; набор от разно-
образни доказателства за дейностите в урока; обучение от съучениците като 
източник за самообучение и учене; самооценка и самоконтрол в обучението. 

Следователно оценяването на гражданските компетентности изисква 
прилагане на методи, които обхващат не само измерване на степента на ус-
вояване на конкретни знания и на практически умения, но и формираните на-
гласи и ценности, както и готовността на учениците да предприемат активни 
действия. При такъв тип обучение се очаква активно участие на учениците 
в познавателните дейности в урока, предоставяне на непрекъсната обратна 
връзка и различни форми за насърчаване на индивидуалната самооценка. 
Резултатите от оценяването се използват като основа за мотивация на уче-
ниците и за модификация на преподаването от страна на учителя. Затова е 
важно преподавателите по ГО да имат перспективен план за непрекъснато 
оценяване и да се стремят да организират дейностите в часа на основата на 
иновативни образователни технологии. 

Формирането на компетентности изисква прилагането на различни систе-
ми за оценяване. Акцентът върху цялостното развитие на ученика откроява 
характеристиките на т.нар. формиращо оценяване. Специалистите го опреде-
лят като важна стратегия за мотивиране на младите хора за образователни 
постижения2.

1  Вж. AfL – Teacher’s Perspective: https://bit.ly/38WC9wh.
2  Вж. Clarke, S. Outstanding Formative Assessment: Culture and Practice. London: Hodder Education, 2014.
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 От друга страна, в ръцете на учителя формиращото оценяване е ефектив-
но средство за управление на учебния процес и направляване на напредъка 
на обучаемите. От трета страна, то е основа и предпоставка за индивидуален 
подход към всеки ученик, защото чрез него се идентифицират индивидуал-
ните му потребности. Тъй като формиращото оценяване се концентрира вър-
ху това как обучаемите учат, то се явява непрекъснат процес, който акценти-
ра на това, което младите хора могат, а не върху допусканите от тях грешки 
и слабости. Графичен модел на системата за оценяване е показан на фиг. 1. 

Фигура 1. Изисквания към резултатите 

Формиращото оценява-
не се базира на голям брой 
съвременни техники за кон-
трол и оценка, сред които 
особено актуални са ори-
ентираните към приближа-
ване до реални проблемни 
ситуации (case studies), уче-
ническо електронно портфо-
лио, инструменти и техники 
за оценяване на ученически 
проекти (techniques of project 
assessment) и др. 

Стратегиите на формиращото оценяване са изведени на преден план в 
прегледа на KeyCoNet на литературата за оценяване на ключови компетент-
ности1. Някои автори определят формиращото оценяване по следния начин: 
„... практиката в класната стая е формираща дотолкова, доколкото доказа-
телствата за постиженията на учениците се извличат, интерпретират и из-
ползват от учители, обучавани или техни съученици, за да се вземат решения 
относно следващите стъпки в обучението, които е вероятно да бъдат по-до-
бри или по-добре обосновани, отколкото решенията, които биха били взети 
при липса на извлечените доказателства“2. Важният акцент тук е, че форми-
ращото оценяване се използва за вземане на решения за следващите стъп-
ки в обучението. Това означава, че се използва за информиране на учителя и 
ученика относно обучението и преподаването, като очевидно става дума за 
напредъка на ученика в обучението. 

1 По-подробно вж.: Grayson, H. Key Competence Development in School Education in Europe – KeyCoNet Review of 
Literature: A Summary. Brussels: Schoolnet, 2014. Pepper, D. KeyCoNet 2013 Literature Review: Assessment for Key 
Competences. Brussels: European Schoolnet, 2013: https://bit.ly/2ISaPEB.
2 Black, P., & Wiliam, D. Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and 
Accountability, 2009, 21 (1), р. 9.
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Според Дилън Уилям формиращото оценяване включва пет ключови стра-
тегии1:

•	 Изясняване, споделяне и разбиране на учебните цели и критериите за 
успех. 

•	 Създаване на ефективна дискусия, дебат и диалог в клас и използване 
на дейности и задачи, с които се извличат доказателства за наученото. Тук 
учителите използват умения за задаване на въпроси, диалогично препода-
ване, презентации, различни визуални източници и т.н., за да извлекат свиде-
телства за наученото. 

•	 Предоставяне на обратна връзка, която спомага за напредъка на уче-
ниците. Обратната връзка трябва да бъде свързана с критериите за успех и 
учебните цели и да бъде съсредоточена върху задачите, като показва на уче-
ниците докъде са стигнали в учението, към какво се стремят и какво трябва 
да се направи, за да постигнат своите цели. Тази обратна връзка трябва да 
подпомага развитието на самопознание и мотивация на учащия. Уейн Харлен 
съветва, че в процеса на вземане на решение относно стъпките за напред-
ване в обучението трябва да участват и учениците, така че да не са пасивни 
получатели на преценката на учителя за тяхната работа2. Обратната връзка 
трябва да се съсредоточи върху: 

	Формулиране: Може ли да помислите за различен начин за спра-
вяне с този проблем? Каква информация може да е полезна? Какви пред-
положения сте направили? 

	Обосновка: Как стигнахте до това заключение? Проверили ли 
сте източниците си? Какво би станало, ако...? 

	Тълкуване: Как може да тествате достоверността на източ-
ниците си? Какви други източници бихте могли да изберете? 

	Общуване: Трудно ми е тук да следя Вашата мисъл. Може ли да 
представите своите разсъждения, така че някой друг да може да след-
ва всяка стъпка? 

•	 Активиране на учениците да бъдат включени като учебен ресурс. В 
това отношение учителите се насърчават да използват кооперативно учене, 
обратна връзка от съучениците, преподаване от страна на учениците и 
групови дискусии. 

•	 Активиране на учениците да се чувстват личностно ангажирани и отго-
ворни за знанията, които усвояват, както и за общия процес на обучение. Този 
елемент от самооценяването на учениците има за цел да им помогне да се 
чувстват отговорни за собственото си учене и да познават процеса (а не само 
резултатите от него) и своето развитие. Според Джеф Пети това насърчава 
учениците да осъзнаят, че успехът или неуспехът зависят не от таланта, къс-
мета или способностите, а от практиката, усилията и използването на ефек-
1  Wiliam, D. An integrative summary of the research literature and implications for a new theory of formative assessment. 
– In: H. L. Andrade & G. J. Cizek (Eds.), Handbook of formative assessment. New York: Taylor & Francis, 2010, р. 154.
2 Harlen, W. On the relationship between assessment for formative and summative purposes. – In: J. Gardner (Ed.), 
Assessment and Learning. London: Sage, 2006, р. 105.
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тивни стратегии1. Предимството учителят да помогне на учениците да разви-
ят умения за самооценяване е многопосочно. То включва: 

	запознаване на учениците с характеристиките на „добрата работа“;

	подкрепа за подобряване на работата им;

	насърчаване да си поставят цели;

	насърчаване да поемат отговорност за собственото си обучение;

	насърчаване да разсъждават за себе си като учащи и така да се научат 
как да учат. 

Уейн Харлен поддържа тезата, че даването на обратна връзка на ученици-
те играе ключова роля за определяне на тяхната самодисциплина, мотиваци-
ята им за учене и способността им да се включват в учебни дейности2. 

Обратната връзка е основен елемент от формиращото оценяване. Пре-
доставянето на ефективна обратна връзка може да повиши значително мо-
тивацията за учене и постиженията на учениците, тъй като им позволява да 
осмислят работата си в светлината на приетите критерии и стандарти.

За разлика от формиращото оценяване, крайното (сумарното) оценяване 
се използва за измерване на наученото от учениците, нивото на придобитите 
умения и учебните постижения в края на определен учебен период, обикно-
вено в края на проект, учебен модул, учебен срок или учебна година. По прин-
цип крайното оценяване се определя по три основни критерия: 

•	 Тестовете, задачите или проектите се използват за измерване дали уче-
ниците са научили това, което се очаква от тях. С други думи, това, което пра-
ви оценяването „крайно“, не е конструирането на теста, заданието или само-
оценяването, а начинът, по който събраната информация за постиженията на 
учениците се използва, т.е. да се определи дали и до каква степен учениците 
са усвоили материала, който им е преподаден. 

•	 Крайното оценяване се дава в края на конкретен учебен период и сле-
дователно то има по-скоро оценъчен, а не диагностичен характер. 

•	 Резултатите от крайното оценяване често се записват като точки или 
оценки, които след това са фактор в портфолиото/учебното досие на ученика. 

Принципно формиращото и крайното оценяване се приемат като прило-
жими за постигането на конкретни цели и в специфични условия. Разликата 
е как се използва резултатът от това оценяване. Ако той не се използва като 
обратна връзка от участниците в учебния процес и не служи за информиране 
на преподавателя, това е крайна оценка.

1 Petty, G. Evidence-Based Teaching: A Practical Guide. London: Nelson Thorns Ltd, 2009.
2 Harlen, W. The Role of Assessment in Developing Motivation for Learning. – В: J. Gardner (Ed.), Assessment and 
Learning. 2nd Ed. London: Sage, 2012.
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ТЕХНИКИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

В педагогическата практика се прилагат разнообразни техники за кон-
трол и оценяване на учениците1. Една част от тях предполага конструиране-
то на типови задачи, които подпомагат ученика да се чувства уверен в про-
цеса на непрекъснатото оценяване, а учителя – да проследява напредъка му 
за определен период от време. Препоръчва се също така учениците да бъдат 
стимулирани да използват критерии за оценяване и различни инструменти 
за оценка по време на урочната тема, както и да прилагат самооценяване и 
взаимно оценяване. 

Например акцентът върху проектно базирания подход в преподаването 
на ГО изисква от учителите предварително да обмислят и начините за оце-
няване. Като добра практика при проектна дейност успешно се прилага съз-
даването на матрици за контрол на индивидуалния прогрес, въз основа на 
които се оценява текущата работа на всеки ученик по време на отделните 
етапи от изпълнението на проекта, на създаването и представянето на край-
ния продукт, както и на сътрудничеството в хода на екипната работа. 

Когато се възлагат задачи за взаимно оценяване, на учениците се предос-
тавят материали, с които се подпомага този процес, като контролен лист, 
лист с инструкции, примерен диалог, презентация и др. Не бива да се забра-
вя, че за да прилагат успешно различните техники за контрол и оценяване, 
учениците следва да притежават съответните процедурни знания, т.е. знания 
за начините и процедурите на решаване на конкретен проблем. 

•	 Проверовъчен лист за оценка 

Използването на тази техника изисква: 1. предварително да са уточнени 
целите и правилата на взаимното оценяване; 2. да е направен съвместен под-
бор на критериите за оценяване; 3. на учениците предварително да са възла-
гани отделни тренировъчни задачи за оценяване, свързани с взаимен комен-
тар на действията; 4. при прилагане на взаимното оценяване да се следват 
стъпките (алгоритъмът) на предварително подготвен лист за оценяване.

Въвеждането на бланки за самооценка и за взаимна оценка дава на уче-
ниците възможност да осмислят своите силни и слаби страни, като се „видят“ 
през очите на съучениците си и чрез получената обратна връзка от учителя. 
Подобни техники имат положителен ефект, когато самите ученици започнат 
да определят свои персонални цели, описани като очакван резултат, корес-
пондиращ с набора от дефинираните знания и умения в учебната програма.

Образователните техники, представени в следващите редове, може да се 
прилагат успешно от страна на преподавателите при формиращо оценяване.

1 По Gershon, M. Assessment For Learning Tools: https://bit.ly/39t1qym.
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•	 Технологична карта за обобщение или за въпрос

Техниката изисква преподавателят предварително да подготви подходя-
щи „карти“ (листове или картончета), които раздава на учениците. На лицева-
та страна на картата се записват основните идеи от урочната тема (раздел). 
На гърба на картата се изброява това, което учениците все още не са разбра-
ли от новата тема (или раздел). Препоръчва се формулиране на конкретни 
въпроси, на които учениците да дадат отговор.

•	 Едноминутно есе

В рамките на определеното от учителя време всеки ученик отговаря 
на два въпроса: Кое е най-важното, което научи днес по темата? Кои 
въпроси останаха неразбрани от теб?

•	 Триминутна пауза

На учениците се дава регламентирано време („3-минутна пауза“), за да 
помислят за понятия, идеи, знания и опит от предходните теми, както и за 
да изяснят това, което не са разбрали. Използват се варианти по модела: 

Промених своето отношение към ...................................................................................

Научих повече за ........................................................................................................................

Почувствах се .............................................................................................................................

Бях удивен/удивена от това, че ........................................................................................

Отнасях се към ...........................................................................................................................

•	 Минитест 

Използва се за бърза проверка на конкретна информация по дадена тема 
(знания за факти и за понятия). Обикновено задачите предполагат избор:

	от множество предложени отговори;

	от правилен/неправилен отговор или кратък свободен отговор.

Първи вариант

Учениците се разделят на малки групи. Всеки от тях получава лист с въпро-
си и лист за отговори. Дава се време за обсъждане на въпросите в групата. 
След това всеки попълва самостоятелно листа за отговори. Оценяват се инди-
видуалните резултати на всеки ученик.

•	 Дневник за самооценка

Психолозите обвързват самооценката с качеството на живот. Според тях 
ниската самооценка препятства стремежа за повишаване на резултатите.                 
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В условията на конкретна учебна среда прилагането на тази техника дава 
възможност на учениците, а и на учителя да конкретизират знания, умения, 
навици и компетентности, получавани по време на отделните урочни  едини-
ци, съобразно поставените индивидуални цели. 

•	 Обобщение в едно изречение

На учениците се предлага да обобщят изучената тема в едно изречение. 
Обикновено изречението дава отговор на един от въпросите: Кой? Какво? 
Къде? Кога? Защо? Как?

•	 Обобщение с една дума

Стратегията е един от най-популярните варианти на устна качествена 
оценка за работата на учениците, която учителят (или съвместно с ученици-
те) използва, за да поощри изпълнението на задачата/работата от конкретен 
ученик.

•	 Оценка на постиженията на учениците при групова работа

При оценяване на груповата работа е важен не само създаденият продукт, 
но и процесът на неговото създаване. На оценка подлежат както крайните ре-
зултати, така и самият процес на работа, тъй като умението за екипна дей-
ност е сред значимите компетентности, които учениците трябва да придоби-
ят. За учителя е важно да помни, че в този случай се оценява процес, който не 
се ограничава само до поставянето на цифрова оценка. Затова се препоръчва 
вместо поставянето на различни оценки да се поощряват силните страни на 
съвместната работа или да се коригират допуснатите отклонения от страна 
на някои от участниците. Вариантът е подходящ, когато участниците в гру-
пата имат ясно определени задължения (например при стратегията „Шестте 
мислещи шапки“ на Едуард де Боно). Груповата работа е изключително под-
ходящ формат за оценяване на уменията за работа в екип, общуване, сътруд-
ничество, решаване на конфликти и др.

Примерната рамка на критериите за оценка включва следните еле-
менти:
	сътрудничество в групата (разпределение и изпълнение поведе-

ние;
	представяне на материала/темата/задачата;
	умение да се слушат другите, да се задават въпроси, да се правят 

допълнения. 

Учителят попълва в своя дневник или матрица за оценяване данните по 
първите два показателя непосредствено след поставяне на задачата. На ета-
па на представяне на резултатите от групата се попълват следващите две ко-
лони на таблицата. По последния критерий групата може да получи няколко 
плюса или минуса. 
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Препоръчително е след представянето на резултатите от отделните групи 
да се проведе обсъждане. 

Примерни въпроси: 

	Какви положителни страни можете да посочите за всеки един член на 
екипа по време на общата работа?

	С какви трудности се сблъска групата по време на изпълнението на 
задачата?

	Как можете да се справите с тях следващия път?

Важен елемент при формиращото оценяване е листът за 
обратна връзка. Той е важен за учителя не само при оформяне 
на крайната оценка, но също така и за качествена и количествена 
оценка на междинните резултати от дейността на учениците. 

Използването на ясно определени очаквани резултати от обучението поз-
волява на ученика: 

	да определи собствените си цели при усвояване на учебния материал и 
да планира дейностите, с които да ги постигне;

	да получи информация за своята дейност без окончателна оценка (при-
мерно, поне 2 пъти), което да поддържа мотивацията му за по-нататъшното 
усвояване на учебния материал;

	да получи коментари от учителя и съучениците си, които да му позволят 
да планира дейности за постигане на следващ, по-висок резултат;

	да овладее алгоритъм за самооценка.

Прилагането на подобен инструмент подпомага оценката в няколко ас-
пекта. От една страна, се улеснява обратната връзка, от друга страна, обуча-
ващите получават опори за реалистична самооценка на овладените знания и 
умения. Това е важно за тях и от гледна точка на необходимостта да направят 
осъзнат избор за това как да продължат или да прекратят работата си за пос-
тигането на един или друг образователен резултат. 

Много важна при оценяването е подкрепата, която ученикът получава от 
учителя. Неслучайно при прилагане на технологията на формиращото оценя-
ване външните обратни връзки от страна на учителя преминават във вътреш-
ни обратни връзки на ученика. По този начин младият човек се превръща в 
субект на собствената си организационна дейност. Това означава, че той 
може да контролира себе си, да подбира способите си за дейност и да оценя-
ва резултатите си по начин, по който ще бъде оценен от учителя. Чрез зало-
жената идея ученикът да усвоява опит, като самостоятелно си поставя цели, 
планира резултатите и упражнява контрол върху постигнатото равнище, на 
практика се операционализира процесът на формиране на компетентности.
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•	 Рефлексия

Тази техника позволява на учениците да спрат и самостоятелно да осмис-
лят понятието, идеята, концепцията, която току-що е била въведена в хода на 
урока, да направят връзка с предишни знания или опит, да преценят ефектив-
но ли е било участието им в дискусия, и др. 

Пример: Учениците дописват твърденията:

Промених отношението си към ........................................................................................

Научих повече за ........................................................................................................................

Бях изненадан/изненадана, че ............................................................................................

Почувствах, че ............................................................................................................................

Мисля, че ......................................, защото...............................................................................

Почувствах се объркан/объркана, защото.................................................................

и др.

Създаването на матрици, рамки или чеклистове, които съответстват на 
използваните методи, играе положителна роля при оценяването и самооце-
няването на учениците, тъй като прави „видими“ критериите за изпълнението 
на поставената цел. 

•	 Чеклист за участие в дискусия
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•	 Технологична карта за оценка на презентация1
1

1 Предложените техники са разработени от участниците в: Да преподаваме с удоволствие – устната история в 
класната стая. Ръководство за учители. Съст. В. Иванова и В. Стойчева. Първо коригирано издание на бълг. език. 
София: Парадигма, 2013.
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Оценяването на учениците за работа по проекти не се съсредоточава един-
ствено върху техните презентационни умения. Много важно е преподавате-
лят да наблюдава и подкрепя работата на екипите по време на всички етапи 
от изследователската дейност. В повечето случаи общите критерии за оценка 
на резултатите се обсъждат и конкретизират още преди старта на проекта. 
Подборът на показателите следва да обхваща всички страни от проектната 
дейност. 

Примерни опори: 

	спазване на сроковете за подготовка и изпълнение на проекта;

	формулиране на целите на проекта;

	съответствие между целите и резултатите на проекта;

	съответствие между темата и съдържанието на проекта;

	изпълнение на предварително поставените задачи по проекта;

	креативност в начина на представяне на крайните резултати;

	поведение по време на презентацията на проекта;

	спазване на определеното за презентиране време;

	спазване на етичния протокол, докато текат презентациите на 
другите екипи от класа.

На етапа на рефлексията е препоръчително участниците да попълнят кар-
та за самооценка. Предложеният вариант (стр. 44) е примерен и може да бъде 
адаптиран спрямо конкретната ситуация. 

Превръщането на оценяването в целенасочен и непрекъснат процес на 
наблюдение на обучението на ученика залага принципна разлика с тради-
ционната система, построена на основата на външно, „срезово“ оценяване, 
чрез което се измерват показателите за знания, без да се отчитат възмож-
ностите за тяхното подобряване или промяна. Смяната на парадигмата на 
оценяването променя неговата функция от контрол и оценка към усъвър-
шенстване и развитие на компетентностите на бъдещите граждани.
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II. ПОМАГАЛОТО ПО СЪЩЕСТВО  
УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ЗА                         

11. КЛАС ПОД ЛУПА



ТЕМА 1.1. СВОБОДА, ГРАЖДАНИ И ВЛАСТ
доц. д-р Виолета Стойчева и Луиза Славкова

I. ДИДАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА УЧИТЕЛЯ.
1. Очаквани резултати.

 При работата по темата ученикът може да придобие следните знания, 
умения и нагласи:

Знания

•	 Познава възникването и развитието на идеята за свободна личност и 
ПЧ (учебна програма за 11. клас).

Умения

•	 Разграничава типове власт и легитимност (учебна програма за 11. клас).

•	 Разбира ролята на институциите за регулиране на обществените отно-
шения (учебна програма за 11. клас).

Нагласи

•	 Разбира механизмите на властта в различните социални единици (се-
мейство, приятелски кръг, училище, местна общност…) и начините да участва 
активно в тях като гражданин (учебна програма за 11. клас).

2.    Връзка с ключови компетентности1:

•	 критическо мислене и рационална аргументация;

•	 конструктивно участие в диалог;

•	 мирно решаване на конфликти;

•	 медийна грамотност;

•	 дигитална компетентност.

3. Основни понятия:
•	 свобода; 
•	 личност;
•	 гражданин;
•	 власт; 

•	 легитимност.

1 Съгласно Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, издадена от министъра на 
образованието и науката, достъпна тук: https://bit.ly/3lJSbgJ.

Допълнителни понятия:
•	 човешко достойнство;
•	 авторитет;
•	 суверенитет;
•	 правова държава;
•	 ПЧ;
•	 виртуален тормоз.
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4.   Възможни връзки с други теми от учебната програма по ГО за 11. 
клас:

•	 тема 1.2. Политика, демокрация и върховенство на закона;

•	 тема 2.1. Идеята за справедливост – права и отговорности на 

гражданите;

•	 тема 2.2. Аз и моята гражданска позиция;

•	 тема 3.2. Малцинства и гражданско общество.

5. Съдържателни акценти.

5.1. Основни послания.

Темата е свързана с осмисляне на връзката между свободата на личността, 
ПЧ и властта. Ключово място имат институциите на представителната 
демокрация, от чието функциониране зависи до голяма степен доверието на 
гражданите в демокрацията и властта. 

•	 Ако дадена институция нарушава системно правата на гражданите, не 
изпълнява функциите си, няма механизми за гражданско участие и прозрач-
ност, гражданите започват да се възприемат като външни на държавата и 
нейните институции, вместо да разбират себе си като интегрална част от по-
литическата система. Това ги демотивира да участват, да търсят правата си и 
да следват гражданските си задължения.

•	 Нито една институция не би трябвало да съществува сама за себе си, а 
да бъде в служба на гражданите. 

•	 Разликата между поданик в недемократична държава и суверен в демо-
кратична държава се състои в разликата между властовите позиции на еди-
ния и другия. Поданикът е обект на властта и има малък или никакъв контрол 
върху упражняването ѝ, докато суверенът е легитимен извор на всяка власт, 
която се упражнява от негово име. Суверенът е колективното наименование 
на гражданите на дадена територия. Във втория случай гражданите активно 
участват в политическия процес. В този смисъл разбирането за власт е много 
важно, както и кой е източникът на власт.

•	 Властта е способността да контролираш и управляваш средата, вър-
ху която имаш юрисдикция, т.е. върху която можеш да предявиш легитимна 
претенция над лостовете за управление. 

•	 Важна за разбирането ни за демокрация е легитимността на властта, 
т.е. това да не е наложена ни власт, а такава, която се основава на правовата 
държава и е призната от гражданите. Легитимността бива вътрешна, осно-
вана на съгласието и доброволното сътрудничество на суверена, и външна – 
признанието за легитимност на властта върху дадена територия от страна на 
международната общност.
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5.2. Ключови въпроси:

• Какво е разбирането за свободната личност в днешно време? (Какъв 
е опитът на Вашите ученици с властта в семейството, в клас, в училищната 
общност и как тя се отразява на разбирането им за свободата на личността, 
достойнството и ПЧ?) 

• Каква е връзката между свободата и човешкото достойнство?

• Какво е отношението между власт и авторитет? Как се гарантира свобо-
дата на гражданите днес?

• Кога е налице баланс на властите и в кои случаи може да бъде нарушен? 

5.3.      Разяснения по съдържанието на темата.

•	 Свобода и човешко достойнство

Най-общо казано, сме свободни, когато волята и действията ни са огра-
ничени единствено от съображението да не вредят на другите членове на 
обществото, разбира се. Способността ни да упражняваме свободната си 
воля и да носим отговорност за действията си, са онова, което прави от нас 
свободни, неповторими личности. Тази наша неповторимост намира израз 
в понятието човешко достойнство. За да живеем добре в общност, тряб-
ва да имаме усещането, че достойнството ни има стойност за другите, но и 
законовите, и институционалните гаранции, че човешкото достойнство е не-
прикосновено. 

Защитата на достойнството и правата на човека, както и гарантирането на 
свободата ни, са възможни само в общества, където суверенитетът е на граж-
даните. Там, където суверенитетът не е на всички граждани без изключение, 
не можем да говорим за свобода, тъй като тя е обусловена от критерии, които 
допускат потъпкването на човешкото достойнство на базата на частни инте-
реси, дискриминация или тирания. 

Свободата може да бъде дефинирана позитивно – като волеизявление в 
рамките на обществен договор, или негативно – като липса на насилие, на 
унижение и уронване на достойнството. Ако в едно общество няма огранича-
ване на властта и силата, то не е свободно. Джон Лок казва, че „където няма 
закони, няма и свобода“1. Затова правовата държава е решаваща за сво-
бодата на личността, защото в нея има не само разделение на властите, но 
и механизми за баланс между властите, които предпазват гражданите от 
произвол. Тези понятия не са абстракция, нито пожелателна теория. Те са на-
чин да се гарантират правата и да се защитават свободите на гражданите от 
държавата. 

Свободата на гражданите в едно демократично общество се гарантира 
1 Виж повече тук: https://bit.ly/389CY0K.

49



както от силна държава със здрави, справедливи и ефективни институции, 
така и от силно общество с граждани с демократични компетентности. 

•	 ЕС и разделението на властите

Всички тези идеи за свободната личност, гражданина, демократичната 
държава с разделението на властите възникват и се развиват в Европа в кон-
текста на реални политически събития. Европа е и мястото, където възник-
ват първите политически организации, които включват гражданите в поли-
тическия процес. ЕС е еманация на тази дълга еволюция. Институциите му се 
основават на всички основополагащи принципи на демокрацията, разисква-
ни по-горе – свободи, права, баланс между властите, гражданско участие. 

По отношение на разделението на властите в рамките на ЕС, на който и 
България е равноправен член, положението е малко по-различно. Там няма 
разделение на властите както в националните държави, а разделение на 
функциите, както и система от проверки и баланси, която не позволява 
концентрирането на прекомерно много власт от която и да е институция за 
сметка на друга. Целта е да бъдат защитени интересите на различни заинте-
ресовани групи – на гражданите, на държавите членки, на Съюза като цяло, 
на местните общности или на професионалните общности, работодателските 
структури и др. 

Разделението на властите е принцип, който гарантира независимостта 
на изпълнителната, законодателната и съдебната власт една от друга и пре-
дотвратява намесата, политическия натиск и контрола на една власт върху 
друга. Това в известен смисъл предполага и постоянни конфликти между тях, 
но гарантира независимостта им. 

Вероятно този принцип се съдържа в почти всяка конституция на държа-
вите по света. Но на практика той не се спазва навсякъде. В отношенията си 
с ЕС държавите членки доброволно се отказват от сфери на националния си 
суверенитет, водени от разбирането, че има предизвикателства, с които не 
могат да се справят сами, а само когато формират споделен, наднационален 
суверенитет с други държави. В Договорите на ЕС са регулирани областите, в 
които суверенитетът на държавите членки е прехвърлен на Съюза. В сферата 
на върховенството на закона ЕС не разполага с много механизми за санкцио-
ниране на отделните държави членки. В българския контекст може да споме-
нем МСП – инструмент на ЕС за наблюдение над съдебната власт в новопри-
етите членки България и Румъния, създаден с цел да стимулира реформата 
на правосъдните им системи. Макар МСП цялостно да изигра положителна 
роля в опитите да бъдат доближени двете страни до европейските стандарти 
на правораздаване, много от недъзите не бяха преодолени именно поради 
невъзможността за санкциониране, заложена в МСП.

По време на председателството на Съвета на ЕС от Финландия през 2019 г. 
започна дискусия за приемане на клауза в многогодишната финансова рам-
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ка за замразяване на средствата по Европейските фондове на нарушаващите 
принципа на върховенство на закона. 

6.   Предложения за методи на преподаване на темата.

В работните материали за ученика по тази тема се предлагат задания за 
дейности, които дават възможност за използване на следните методи:

• анализ и интерпретиране на данни от различни източници – писмени, 
аудио-, фото- и видеодокументи;

• самостоятелно проучване на видеодокументи;

• работа по двойки и в малки групи; 

• решаване на казуси;

• ситуационен метод;

• мисловна (интелектуална) карта;

• създаване на понятийна диаграма;

• обсъждане;

•	 пленарна дискусия.

 II. РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ.

          7. Варианти за дейности по темата.

           7.1. Човек се ражда да бъде свободен.

Стъпка 1: Практическа задача за декодиране на музикално произ-
ведение.

Предложете на учениците да изслушат музиката на песента 
„Като теб“ на Жан-Жак Голдман (1982)1 и да опишат картината, която 
си представят. Раздайте им малки листчета, на които да запишат ос-
новното чувство, което изпитват, докато слушат музиката. 

Дайте възможност на всеки ученик да сподели мнението си. За-
пишете чувствата в подходящ графичен организатор (например във 
формата на цвете).

Стъпка 2: Раздайте на учениците Работен лист № 1 с текста на пе-
сента или го проектирайте на дъската (на екран). Определете време, за да го 
прочетат самостоятелно и да изпълнят поставените задачи. 

1 Потърсете песента в интернет. В случай че имате възможност, използвайте оркестриран вариант без текст и 
видео.
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Примерни въпроси за обсъждане (на фона на песента):

• Сравнете вашата „картина“ с описаната от Жан-Жак Голдман. 
Колко близо бяхте? 

• Открихте ли потвърждение в текста за вашето чувство?

• Каква информация дава документът за главната героиня?

• Кое изречение в текста според вас съдържа противоречие с об-
щото послание на автора? Откривате ли аналогична ситуация в му-
зиката? (На кой текст съответства рязката смяна в музикалната 
тема?) Каква мислите, че е била съдбата на Сара? 

• Как разбирате израза: „Но тя не беше родена като теб тук и 
сега“? 

• Каква е ролята на припева и на повтарящия се рефрен „Като 
теб“? 

• Учителят може да даде данни за Жан-Жак Голдман1 или за изпъл-
нението на песента от известната певица Ищар. 

• Посочете други аналогични примери от световната, балкан-
ската или националната история, свързани с погазване на човешкото 
достойнство, нарушаването на конституционните права на гражда-
ните или посегателствата върху човешкия живот. 

Обобщението позволява да се направи връзка между правото на живот 
като неотменимо право на човека, разбирането за свободната личност и чо-
вешкото достойнство в днешно време и да се въведе понятието за суверени-
тет на гражданите.

Стъпка 3: Насочете вниманието на учениците към стиховете на гер-
манския свещеник Мартин Нимьолер – „Когато те дойдоха…“ (вж. задача № 2 
от Работен лист № 1).

1. Предложете на учениците в рамките на 5 минути да прочетат текста и да 
запишат два въпроса към автора. 

2. Помолете ги да обърнат внимание на групите, които авторът посочва, и 
на реда, в който са изброени. Нека направят връзка със знанията си по история 
и цивилизации и се опитат да интерпретират позицията на автора. На тази ос-
нова организирайте дискусия, обвързана с документа и със съдържанието на 
понятията личност, свободна воля, човешко достойнство и човешки права.

1 Жак-Жак Голдман е френски певец, композитор и музикант. Според класация на Френския институт за изследване 
на общественото мнение от юли 2013 г. той е любимата публична личност на французите, изпреварвайки политици 
като Франсоа Оланд и знаменитости от развлекателната индустрия като Софи Марсо, Жан-Пол Белмондо, Джони 
Холидей и др. Голдман е носител на редица международни награди, включително „Грами“, а негови песни се 
изпълняват от Селин Дион, Патрисия Каас, Гару, Рей Чарлс, Ищар и др. Песента „Като теб“ (1982 г.) става тотален 
хит. Смята се, че творбата е посветена на 5-годишната дъщеря на композитора, а повод за написването е стара 
снимка на момиче в семеен албум, което поразително приличало на Каролин. 
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3. Възложете като следваща задача на учениците да създадат свой вари-
ант на стихотворението. За целта насочете вниманието им към подходящо 
изображение от близката история или настоящето1. В работния лист е даден 
примерен вариант с първите граждански протести през 80-те години на ХХ в. 
срещу обгазяването на гр. Русе с хлор от страна на завод „Верахим“ в Гюргево 
(Румъния). Но всеки учител може да подбере вариант, който би бил интересен 
за неговите ученици. Задачата дава възможност за използване на ситуацио-
нен метод. 

В работния лист е предвиден и вариант (3.2), който насочва към споделяне 
на личен опит през призмата на събития от обществения или вътрешноучи-
лищния живот.

Стъпка 4: Направете връзка със задача № 4 от Работен лист № 1. 
Чрез мнението на Алвин Тофлър провокирайте учениците да изразят вижда-
нията си за характера на властта и за разликата между субект в недемокра-
тична държава и суверен в демократична държава. 

7.2.   Власт и авторитет.

Работата върху двете понятия може да бъде организирана по два начина: 
на основата на Работен лист № 2 или чрез предварително поставена задача 
за самостоятелна работа с художествен филм.

Първи вариант

В този случай на учениците се предлага да използват източниците от Ра-
ботен лист № 2. Целта е да се осмислят различни варианти на отношението 
власт – авторитет в контекста на историческия опит на човечеството. Са-
мостоятелната работа включва задачи върху писмени документи и фрагмен-
ти от художествени филми („Гладиатор“ и „След края на света“).

По преценка на учителя обсъждането може да следва всеки от източници-
те или да се проведе вътре в рамките на малки групи, на които предварително 
е разделен класът. 

В заключителната част на урока се организира пленарна дискусия, която 
има за цел да изясни същността и белезите на основни понятия, като власт, 
авторитет, свобода, човешко достойнство, права, гражданин, ценности.

Втори вариант

На учениците се предлага да потърсят в интернет информация за два се-
риала, свързани с темата за властта: „Къща от карти“ и „Борген“. Задачата им 
е да гледат няколко епизода, да водят записки, въз основа на които да попъл-

1 Може да се използва кратък видеоматериал от филма „Шест жени“ или от рубриката „Новите стари истории“ на 
предаването „Още от деня“ по БНТ, достъпно тук: https://bit.ly/37fWDO9.
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нят самостоятелно конструиран работен лист. Препоръчително е за изпълне-
нието на задачата класът да е разделен на две групи.

Примерни въпроси за пленарна дискусия в клас:

•	 Какъв образ на политиката и на политиците изграждат авто-
рите на двата филма?

•	 Какви прилики и разлики откривате между тях?

•	 Кой от тях ви се струва по-близък до реалностите в България? 
Аргументирайте се.

Следващата дейност е свързана с работа върху основни понятия. За целта 
учениците се разделят на малки групи, при което се държи сметка за пред-
варителната им работа по двата филма. Всяка група получава на лотариен 
принцип задача да представи под формата на мисловна (интелектуална) кар-
та едно от понятията: власт, разделение на властите, институции, поли-
тик и гражданин, като се позове на данни от съответния сериал/епизод. 

Познавателната дейност е от по-високо когнитивно равнище, тъй като се 
очаква учениците да извлекат данни от контекста на филма и от собствения 
си опит и знания, да дадат дефиниция или да определят белезите на поняти-
ето, което да визуализират по оригинален начин. По своя преценка учителят 
може да подбере подходяща техника за оценка на демонстрираните от уче-
ниците умения и компетентности по темата.

7.3.  Медиите – „четвъртата власт“?

Предложените задачи подпомагат отговора на ключовия въпрос: Актуал-
на ли е за съвременните медии в България оценката, че са „четвъртата власт“?

Стъпка 1. „В огледалото на медиите“ 

Предварителна задача: Разделете класа на групи и помолете учениците 
да донесат в часа вестник, който са купили по пътя към училище (или предход-
ния ден), или да свалят електронна версия на избран всекидневник на теле-
фона си. Уточнете, че е важно медиите да бъдат различни. Препоръчително е 
учителят също да има „резерв“ от актуални вестникарски издания.

•	 В началото на занятието групирайте учениците според избрания 
всекидневник. Раздайте маркери и по един лист А4 (при възможност – 
в различен цвят). Опишете ситуацията, в която поставяте учениците, и 
уточнете организацията на груповата работа. 

Вие сте сборен екип от ученици в 11 клас. Предстои ви участие в 
международен младежки семинар в Рим, Италия. В последното пис-
мо организаторите на срещата са помолили всеки екип да носи със 
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себе си актуален брой на национален вестник, чрез който да пред-
стави страната си. За да направите своя избор, вие решавате да пре-
гледате част от националните и регионалните периодични издания и 
да проверите какъв събирателен образ ще създадете чрез заглавия-
та на поместените във вестника новини.

Задачата на всяка група е да разгледа внимателно вестника, да направи 
списък от 15 заглавия и чрез тях да опише „медийния образ на съвременна 
България“. 

• Преди да дадете думата за представяне на резултатите, създай-
те нова група, в която да влезе по един ученик от всички останали 
групи. Поставете задача на участниците да наблюдават презентира-
нето на данните от говорителите на групите от позицията на „чуж-
денци“ (вариант за партньори по проекта: Италия, Франция, Естония, 
Румъния, Полша). 

• Подредете създадените от групите списъци със заглавия на дъс-
ката или на флипчарт. С помощта на „наблюдателите“ очертайте 
повтарящите се „новини“, които маркират акцентите в обобщения 
„медиен образ“ на страната. 

• Дайте думата на „чужденците“ за въпроси към класа (в ролята на 
българския екип). 

Ситуацията е добра основа за провеждане на пленарна дискусия. Примерни 
въпроси: 

•	 Как се информирате за събитията в страната и по света? 

•	 Четете ли „хартиени вестници“, или предпочитате електронните 
издания?

•	 Коя медия/Кои медии използвате най-често като източник на инфор-
мация за актуалните събития на деня? От какво се определя изборът ви?

•	 Имате ли доверие на информацията, която се поднася? Обосновете се. 

Стъпка 2. „Граждански мониторинг“ на националните медии

Обяснете на учениците, че в следващата задача ще могат да съпоставят 
своята гледна точка с резултатите от национално представително изследва-
не. Социологическото изследване „Защо, как и кои вестници четат граждани-
те“ е проведено от агенция „Маркет Линкс“ през март 2018 г. чрез преки ин-
тервюта с 1013 респонденти1.

1 Основните изводи от количественото изследване са достъпни на: http://printmediareport.aej-bulgaria.org/
research/.
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Примерни въпроси и задачи:

•	 В каква степен изводите от социологическото изследване потвържда-
ват вашето отношение към съвременните български вестници?

•	 Систематизирайте позитивните страни на съвременните медии и 
проблемите, откроени от респондентите на изследването.

•	 Актуална ли е за съвременните печатни медии в България оценката, че 
са „четвъртата власт“? 

    7.4. Човешко достойнство и виртуален тормоз. 

Вариант 1

Предварителна задача: Разделете класа на три групи. Възложете на уче-
ниците да потърсят в интернет дефиниция на термина виртуален тормоз 
(cyberbullying) и да подберат откъси от популярен филм по темата от послед-
ните години, които да бъдат гледани в часа. Не забравяйте да определите 
продължителността на видеофрагментите (примерно, до 5 минути).

Стъпка 1. В началото на урока раздайте на учениците цветни лист-
чета (1/4 от А4) и маркери и ги помолете за две минути да запишат по един 
пример за рискова ситуация, с която са се сблъсквали при общуването в соци-
алните мрежи. С помощта на двама доброволци подредете попълнените дан-
ни на дъската, като се стремите да групирате информацията. 

Очертайте с маркер повтарящите се примери и допълнително визуализи-
райте (като представите на слайд или на постер) обобщението за рисковете, 
с които според проучвания на ЕС се сблъскват децата и младежите във вся-
ка държава1. Конкретизирайте, че още през 2010 г. 40 % от децата в Европа 
споделят, че са се сблъсквали с горепосочените рискови ситуации (разговори 
в интернет с лица, които никога не са срещали лично; попадане на публика-
ции на потребители, които говорят положително за анорексията, самонара-
няването, наркотиците или самоубийството; попадане на снимки със сексу-
ално онлайн съдържание и злоупотреба с лични данни; действителни срещи 
с хора, с които са се запознали най-напред във виртуалното пространство; 
виртуален тормоз)2. 

Появяват се и нови модели на поведение, като например разпростране-
нието на видеоклипове, заснети с мобилен телефон, на физическа разправа с 
други деца3, изпращане или получаване на снимки и съобщения със сексуал-
но съдържание до и от връстници4.  

1 Вж. Livingstone, S., & Haddon, L. EU Kids Online Final Report (2009), доклад в рамките на проекта EUKidsOnlineI.
2 Вж. O‘Neill, B., Livingstone, S., & McLaughlin, S. Final recommendations for policy, methodology and research’ (2011) 
(„Окончателни препоръки за политическите насоки, методологията и проучванията“), представени в рамките на 
проекта EUKidsOnline II.
3 Известно като happy slapping.
4 Известно като sexting.
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Стъпка 2. Вариантите за последващи дейности може да бъдат           
различни:

•	 Самостоятелна работа с предложените от учениците видеоматериали.

•	 Видеоматериал, предложен от учителя с предварително конструиран 
казус върху сюжета на филма.

•	 Решаване на казус: 

Андрей, Калин и Явор са приятели от детинство. Те учат в паралелка 
с немски и испански език в гимназия с преподаване на чужди езици в облас-
тен град. В събота сутринта Калин получава по Messenger гневно съоб-
щение от Явор. Той е наранен от обидното съдържание на поста, публи-
куван в профила на Калин във Facebook. Като доказателство е приложен                                             
скрийншот на публикацията. Докато Калин се опитва да убеди приятеля 
си, че няма вина, пристига второ гневно съобщение, този път от Андрей, 
който също е „получил“ обидното послание. Оказва се, че някой използва 
личните данни на Калин и неговите снимки, за да си направи профил, от 
който разпраща обидни съобщения.

	Как ще се почувствате, ако сте на мястото на Калин?

	Как бихте постъпили? (Посочете стъпките, които ще предприемете.)

Стъпка 3. Независимо от избора на дейност, в заключителната част 
на занятието предвидете време за пленарна дискусия, в хода на която анали-
зирайте с класа връзката между виртуалния тормоз и човешкото достойн-
ство. 

Препоръка: Добре е учителят да има предварителна готовност за алтерна-
тивна позиция, ако всички ученици споделят мнението, че виртуалният тор-
моз е посегателство върху човешкото достойнство. 

Вариант 2

За организацията на дейностите в часа е необходимо учителят да ориен-
тира предварителната задача към актуални случаи от българската или меж-
дународната действителност, а в часа да бъде организирана дискусия с екс-
перт, който да обясни какви са механизмите за превенция и защита. 

При избор на този вариант е препоръчително учителят да насочи разгово-
ра към последиците от виртуалния тормоз и към механизмите за справяне с 
него. 

За да бъде рационална организацията на урока, учителят може да възло-
жи на ученик или група ученици да проведат предварително проучване върху 
действията, които предприемат големите социални мрежи, за да предотвра-
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тят виртуалния тормоз. Въз основа на подготвеното проучване може да се 
организира пленарна дискусия за ефективността на използваните мерки 
срещу виртуалния тормоз1.

С цел да създаде по-безопасна и обогатяваща онлайн среда за всички деца 
в ЕС, ЕК прие Европейска стратегия за по-добър интернет за децата2 и реали-
зира кампанията #SaferInternet4EU3. На страницата „По-добър интернет за 
децата“ www.betterinternetforkids.eu са достъпни много ресурси, свързани с 
темата за безопасното поведение в интернет.

7.5. Работни листове за учениците:

• Работен лист № 1. Човек се ражда да бъде свободен;

• Работен лист № 2. Власт и авторитет.

8.    Препоръчителна литература по темата.

•	 Антонова, В. Събитията в Русе през 1987 – 1988 г. и зараждането на граж-
данското общество в България. – В: Трудове на научната сесия на Русенския 
университет, 2004, т. 41, серия 6.2, с. 246 – 253. 

•	 Гримал, П. Приказки и легенди от Древен Шумер. София: Абанос, 1998.

•	 Степанов, Цв. Власт и авторитет в ранносредновековна България. Со-
фия: Агато, 1999.

•	 Стоянова, Н. Понятието „авторитет“ – възникване и развитие през епо-
хата на Античността. – В: Комуникацията в дигиталната епоха. София: Холоте-
ра, 2017.

•	 Филипова, М. Моралът в политиката. – Социология и психология. Из-
вестия на съюза на учените – Варна, 2011, № 1, с. 130 – 134. 

•	 Чакъров, Н. Русе срещу хлора. Русе: ЛЕНИ-АН, 2013.

1 Повече за виртуалния тормоз може да намерите тук: https://cyberbullying.safenet.bg/, както и на страницата на 
Центъра за безопасен интернет, достъпна тук: https://www.safenet.bg/bg/.
2 Стратегията е достъпна тук: https://bit.ly/3pJPfTJ. 
3 Повече информация за кампанията е достъпна тук:https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/saferinter-
net4eu.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 1
Човек се ражда да бъде свободен

Задача 1. Прочетете текста на песента „Като теб“ по музика и 
текст на Жан-Жак Голдман (1982) и изпълнете поставените задачи.

Тя беше със светли очи
и с кадифена рокля
до майка си
и с цялото семейство наоколо
изглежда малко разсеяна под мекото 
слънце в края на деня.

Снимката не е хубава,
но на нея може да се види 
самото щастие
и меката вечер.
Тя обичаше музиката, най-вече Шуман, 
а също и Моцарт.

Като теб, като теб,
като теб, която аз гледам надвесен,
като теб, която спи и какво ли сънува?
Като теб, като теб, като теб.

Тя ходеше на училище
в съседното село.
Тя учеше книгите,
тя учеше законите.
Тя пееше за жабите и за принцесите, 
спящи в гората.

Тя обичаше куклата си,
обичаше приятелите си,
особено Рут и Анна,
но най-вече Жереми.
Може би с него щяха да се оженят 
някога 
във Варшава.

Тя се казваше Сара.
Беше само на осем години.
Нейният сладък живот
бе пълен с мечти и бели облаци.
Но други хора решиха иначе.

Тя беше със светли очи. 
Тя беше на твоите години.
Тя беше едно малко момиче
без минало и много послушно,
но тя не беше родена като теб тук и сега.

Като теб, като теб,
като теб, която аз гледам надвесен,
като теб, която спи и какво ли сънува?
Като теб, като теб, като теб.
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1.1. Определете ключовите думи в текста и попълнете предложената понятий-
на диаграма. 

1.2. Запишете изречението/изреченията, което/които според вас съдържат 
противоречие с общото послание на автора.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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Задача 2. Прочетете документа и запишете най-малко два въпроса, кои-
то бихте задали на автора.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Задача 3. АЗ МЪЛЧАХ

3.1. Влезте в ролята на „очевидец на събитието“, който наблюдава от те-
расата на апартамента гражданския протест. Съставете изречение по мо-
дела на Нимьолер от зад. 2, за да обясните защо сте останали пасивен на-

блюдател на случилото се.
Строежът на големи про-

мишлени предприятия по 
време на комунистическото 
управление в повечето случаи 
не е съобразен с екологичните 
норми. Допускането на опасни 
производства в непосредстве-
на близост до големи населени 
места не е изолирано явление. 
В случая със замърсяването 
на въздуха в гр. Русе пробле-
мът се свързва с химическия 
комбинат „Верахим“ в съсед-
ния румънски град Гюргево, 
построен през 1981 г. Незави-
симо от козметичните мер-
ки, проблемът се задълбочава. 

  На 10 февруари 1988 г. се про-
вежда най-голямата протестна демонстрация, останала в паметта на 
хората като „протестът на майките с количките“.
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КОГАТО ТЕ ДОЙДОХА

Мартин Нимьолер, пастор в Протестантската евангелска 
църква в Германия
Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах – не бях 
комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах – не бях 
социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах – не членувах 
в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах – не бях евреин. 
Когато дойдоха за мен – вече нямаше кой да говори.



...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

3.2. Дайте пример за реална съвременна ситуация от обществения или 
вътрешноучилищния живот, в която сте предпочели да останете пасивен 
наблюдател или пък сте не сте се поколебали да се включите/да заявите 
подкрепата си.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Задача 4. Обсъдете по двойки мнението на Алвин Тофлър. Посочете два 
аргумента „за“ или „против“.

Знанието, насилието 
и богатството и 

съотношението между тях 
определят характера на 
властта в обществото. 

                                Алвин Тофлър

За 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Против

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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РАБОТЕН ЛИСТ № 2
Власт и авторитет

Задача 1. Прочетете текста от „Историята на Гилгамеш“ и из-
пълнете поставените задачи.

Имало едно време в Урук един цар, който бил много велик. То-
гава боговете и хората още не били съвсем разделени и същест-

вували пътища от Небето до Земята и обратно. Този цар се наричал Гилга-
меш. Той бил отчасти бог, отчасти човек. Две трети от тялото му били на 
бог, но третата била смъртна. И характерът му бил такъв – двойствен: 
той бил могъщ и неудържим, каквито са боговете, затова смятал, че може 
да придобие безсмъртие, но всеки път човешкото, което носел в себе си, 
му пречело да постигне целта си и накрая трябвало да се подчини на Смър-
тта.

В началото на живота си Гилгамеш царувал над Урук и бил ужасен ти-
ранин. Поробвал хората, отвличал дъщерите и жените, за да ги направи 

слугини в палата си, и всички него-
ви поданици били много недоволни. 
Накрая, изтормозени от произво-
ла му, хората от Урук се оплакали 
на боговете. Ану, богът на Небе-
то, чул молбите им и се смилил над 
тях. Той се обърнал към Великата 
богиня Аруру, същата онази, коя-
то някога била създала хората от 
глина и им била вдъхнала живот. [...]

Аруру взела вода в шепата си, 
взела парче глина и го намокрила, 
както правят грънчарите, и ето 
че под пръстите ѝ излязло гигант-

ско същество – бъдещият равнос-
тоен противник на Гилгамеш. Тя го оформила по подобие на самия бог Ану 
и го нарекла Енкиду. Дарила го с войнствен дух, който веднага си личал от 
външността му. [...] 

След като създала Енкиду, Аруру го пуснала на Земята, където той за-
живял като звяр. [...] Хората очаквали чудеса от новия боец. Гилгамеш също 
знаел за пришълеца. [...] Двамата се срещнали пред огромната порта на 
храма на Ану. Тълпата, изплашена от приближаването на своя цар, се от-
дръпнала. [...] в настъпилата дълбока тишина двамата герои се хвърлили 
един към друг като побеснели бикове, без да промълвят и дума. Нанасяли си 
жестоки удари, без да виждат нищо наоколо. Блъскали се в стените и вра-
тите на храма с такава сила, че той се тресял.

Енкиду и Гилгамеш. Релеф от слонова кост, 
Шумер
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 Битката продължила дълго, но накрая Гилгамеш бил принуден да отс-
тъпи. Тогава неговият гняв се укротил и той се изплашил. Енкиду, вместо 
да се възползва от победата си, повдигнал коленичилия цар и му рекъл: 

 – Мислех, че ти си Гилгамеш, жестокият тиранин. Сега виждам, че си 
смел цар. Ти си по-силен от всеки в страната Шумер и наистина заслужа-
ваш да царуваш. Не, аз не искам да те изгоня от мястото, дадено ти по 
рождение. Остани в двореца си, царувай над Урук и ако желаеш, аз ще бъда 
твой приятел. [...]

Вече никой в Урук не си спомнял, че чужденецът дошъл като съперник на 
царя. Освен това кой би могъл да каже дали Енкиду би бил по-добър цар от 
Гилгамеш? И занаятчиите, продавачите, рибарите от езерата и блатата, 
градинарите, селяните, които идвали в града с магаретата си, за да про-
дават своите стоки – всички хора на Урук повече от всякога били изпълне-
ни със страхопочитание към господаря Гилгамеш.

Пиер Гримал, „Приказки и легенди от Древен Шумер“

1.1. Кои са Гилгамеш и Енкиду? Кои външни белези от изображението 
потвърждават принадлежността им към цивилизацията на Двуречието?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

1.2. Подчертайте изразите в текста, които дават основание 
Гилгамеш да бъде определен като тиранин. Потърсете информация 
в интернет за съдържанието на понятието тирания в Древна 
Елада и направете сравнение на смисъла и значението, с което се 
използват двата термина.

Двуречието.........................................................................................................................................

Елада...................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

1.3. Как е разрешен проблемът с липсата на баланс между властта на 
владетеля и гражданите? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
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1.4. Защо според вас в мита Енкиду става приятел на  Гилгамеш?

................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

1.5. Как бихте пренаписали тази история от позицията на съвременни 
граждани? (Отговорете устно.)

Задача 2. Гледайте внимателно откъсите от двата филма: „Гладиатор“ и 
„След края на света“ и изпълнете поставените задачи.

•	„Гладиатор“, сцената с последната битка на гладиаторите на арената 
(2:31:09 – 2:37:20).

•	„След края на света“, сцената с манифестацията на полето (60:14 – 66:02).

2.1. Потърсете в интернет информация и съставете визитни 
картички на двата филма.
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2.2. Конкретизирайте историческия контекст, в който се развива 
действието в двата филма. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2.3. Посочете примери за отношенията власт – авторитет и свобода – 
човешко достойнство от двете исторически епохи. 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2.4. Какви други проблеми, свързани с достойнството и правата на 
човека, откривате във втория филм? 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2.5. Съставете синонимно гнездо от термини, които използвате в процеса 
на комуникация, за да опишете разбирането за авторитета в днешно 
време. Дискутирайте в клас съвременните измерения на връзката власт – 
авторитет – достойнство.
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ТЕМА 1.2. ПОЛИТИКА, ДЕМОКРАЦИЯ 
И ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА

I. ДИДАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА УЧИТЕЛЯ.

1. Очаквани резултати по темата.

При работата по темата ученикът може да придобие следните знания, 
умения и нагласи:

Знания  

•	 Познава идеята за демокрация и типовете демокрация – пряка, пред-
ставителна и демокрация на участието (учебна програма за 11. клас).

•	 Разграничава видовете избирателни системи – пропорционална, ма-
жоритарна, смесена (учебна програма за 11. клас). 

Умения

•	 Разбира връзката между политическо управление, политическо пове-
дение и политическа култура (учебна програма за 11. клас).

•	 Идентифицира и оценява негативното влияние на корупционните прак-
тики в изборния процес (купуване и продаване на гласове, принуждаване, 
манипулации на изборни документи) за справедливото и честно реализиране 
на представителната демокрация (учебна програма за 11. клас).

•	 Осмисля значимостта на върховенството на закона за демокрацията 
(учебна програма за 11. клас).

2.      Връзка с ключови компетентности1.

•	 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин 
на живот и спорт;

•	 умения за учене;

•	 социални и граждански компетентности;

•	 инициативност и предприемчивост.

1 Съгласно Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, издадена от министъра на 
образованието и науката, достъпна тук: https://bit.ly/38W40wt.
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3. Основни понятия:

•	 демокрация; 

•	 представителна демокрация;

•	 гражданска общност; 

•	 управление; 

•	 самоуправление; 

•	 демократично гражданство.

4.    Възможни връзки с други теми от учебната програма по ГО за 11. клас:

•	 тeма 1.1. Свобода, граждани и власт;

•	 тема 1.3. Гражданско общество и гражданско участие; 

•	 тема 2.1. Идеята за справедливост – права и отговорности на гражданите.

5. Съдържателни акценти.

5.1. Основни послания:

•	 Възможността да избираме кой да ни управлява и/или да бъдем изби-
рани в управлението е основна характеристика на демократичното общество.

•	Управлението в едно общество произтича от народа и може да се осъ-
ществява само от него чрез законоопределените механизми.

•	„В демократичните общества обществените нагласи имат съществено 
значение. Те отразяват това, в което гражданите вярват, което желаят, от кое-
то се страхуват и което предпочитат.“1

5.2 Ключови въпроси:

•	Принципите на демокрацията гарантират ли върховенството на закона?

•	Как ЕС гарантира спазването на върховенството на закона и демокра-
тичните принципи на всяка страна членка?

•	Каква е ролята на гражданите за развитието на демокрацията?

•	Какви са механизмите за гарантиране на демократичното развитие на 
страните – членки на ЕС? 

1 Цитат от проф. д-р Рори Фицджерълд, Европейците за демокрацията: разбирания и оценки. Основни резултати от 6-ата вълнà 
на Европейското социално изследване, достъпно тук: https://bit.ly/36MBjiY.
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      5.3      Разяснения по съдържанието на темата.

Всяка общност, независимо от това дали е „органична“, т.е. формирана на 
основата на език, традиции, споделена памет и т.н., или резултат от меха-
нични процеси, се състои от индивиди с разнопосочни интереси. Сблъсъкът 
на разнопосочни интереси води до конфликти. Общностите, организирани в 
държави, разрешават вътрешните си конфликти чрез политиката и законите. 
Съвкупността от законите – правото, е основата, върху която се гради спра-
ведливото общество. Политиката е трансмисията, безкръвното средство за 
разрешаване на конфликтите. Политиката в демократичното общество се 
основава на изборния процес. За разлика от пряката демокрация, при която 
гражданите решават социалнозначими проблеми чрез референдуми, без по-
средничеството на политическата класа, изборният процес излъчва народни 
представители. Тяхна задача е да създават, приемат и променят законите в 
съответствие с обществения интерес, да гласуват назначения в изпълнител-
ната власт и да контролират действията ѝ. Третият стълб на демократичното 
общество – съдебната власт, е независим от законодателната и изпълнител-
ната власт и подлежи на строги регулации. Балансът между трите власти га-
рантира стабилността на демократичната система, така както пълноценното 
гражданско участие в изборния процес гарантира демократичната предста-
вителност.

Върховенството на закона – или с други думи, организацията на общество-
то, съгласно правила (закони), които са приети по силата на предвидими за 
гражданите демократични процедури – е белег на демократичното общество. 
На всички нива демокрацията като политически принцип е свързана с частично 
отдаване на свобода в името на върховенството на закона. Макар в демокра-
тичното общество свободата да е върховна ценност, проявленията ѝ не бива 
да накърняват правата и свободите на околните. Само общество от свободни 
индивиди, спазващи законите и човешките права, може да изгради добре 
работеща демократична политическа система. На ниво държави отдаването 
на свобода се изразява в частично делегиране на суверенитет, т.е. на правото 
на държавите да действат необременени от волята на други държави. Суве-
ренитетът е неприкосновен принцип в организирането на международната 
общност и фактът, че по-голямата част от държавите в Европа са склонили да 
отстъпят от него в името на общи ценности, е забележителен. ЕС е безпреце-
дентен по философската и практическата си същност съюз.

В исторически план всички форми на демокрация са се зародили в 
Европа. След Втората световна война западната част на континента избира 
либералната демокрация – път, по който тръгва и Източна Европа след 1989 г. 
Тъй като еволюцията на европейските институции се осъществява в режим на 
либерализъм, може да се каже, че ЕС е общност, основана на върховенството 
на закона, индивидуалните права и гражданското участие – все либерални 
ценности. Изключенията – Гърция между 1967 г. и 1974 г., Испания до 
1975 г., потвърждават правилото. Либералната демокрация е втъкана в осно-
вата на ЕС.
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ЕС е общност едновременно на граждани и държави. Гражданите на ЕС из-
бират свои представители в ЕП пряко, както избират представители в нацио-
налните си парламенти. Държавите членки са представени в Съвета на ЕС. ЕК 
има законодателна инициатива, допълвана и подкрепяна от ЕП и Съвета на 
ЕС, но в останалите си функции наподобява по-скоро правителство. Комисия-
та е номинирана непряко от Съвета на ЕС и се гласува от ЕП. Според Лисабон-
ския договор националните парламенти също имат право да участват в за-
конодателния процес. ЕС е сложна и внимателно балансирана система, която 
отразява многообразието на интереси, политически възгледи и традиции на 
Стария континент. Тя е обединена от ценности като зачитането на човешките 
права и върховенството на закона. Съдът на ЕС следи за спазването на зако-
ните в Общността1.

Инфографика 1 (стр. 76) е достъпна в интерактивен вариант на страницата 
на ЕП2, като за всеки етап са посочени възможностите за гражданско участие3. 

Политическата култура е набор от разбирания и вярвания, от познаване 
на правата и задълженията, посредством които субектите стигат до различ-
ни политически взаимодействия. За да определим обаче доминиращия тип 
политическа култура, е редно да проследим множеството аспекти на полити-
ческата система, историческите предпоставки и събития, както и национал-
ните характеристики и особености на дадено общество.

6.   Предложения за методи за изграждане на среда за интерактивно  
учене в часа.

В работните материали за ученика по тази тема се предлагат задания за 
дейности, които дават възможност за използване на следните методи:

•	 анализ на документ;

•	 дебати;

•	 мозъчна атака;

•	 рисуване на идеи;

•	 казуси;

•	 работа с графични организатори. 

1 Повече за правомощията и функциите на институциите на ЕС може да научите на следните интернет страници: 
1. ЕС и аз: https://bit.ly/2UD6TKm; 2. Европа в 12 урока: https://bit.ly/3fPc5oi; 3. АБВ на правото на ЕС: https://bit.
ly/32XRQiO. 
2 Инфографиката е достъпна в интерактивен вариант тук: https://bit.ly/2UJ5wtD.
3 При натискане на символа „микрофон“ се визуализира допълнителна информация относно възможностите за 
участие и оказване на влияние от страна на гражданите на ЕС.
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II. РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ.

7. Варианти за дейности по темата.

7.1. Проучване на форми на държавно управление.

Подготовка

1. Предварително всеки от учениците да проучи политическата система на 
една държава – членка на ЕС, която да презентира по време на учебния час. В 
зависимост от броя ученици в класа може да ги групирате и по двойки.

2. Въведете предварително термина демокрация, за да сте сигурни, че уче-
ниците няма да имат затруднения при изпълнение на задачата. 

Изпълнение

3. Предложете на учениците да обяснят как разбират цитата от Ейбрахам 
Линкълн: „На народа, от народа, за народа“.

4. Начертайте таблица на дъската с формите на държавно управление и 
след презентацията на всеки ученик го насърчете да намери мястото на дър-
жавата в таблицата. 

5. След като учениците представят страните и ги групират в таблицата, ги 
разделете по двойки, така че учениците във формираната двойка да са пред-
ставили държави с различни форми на държавно управление. С помощта на 
диаграма на Вен двойките следва да определят предимствата, недостатъци-
те и общите характеристики на двете форми на държавно управление, след 
което да дадат становище по въпроса: Коя форма на държавно управление 
може да гарантира демократичното развитие на дадената страна и до 
каква степен са взаимнозависими?
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7.2. Рисуване на идеи. 

Този метод дава възможност да бъде провокирано и асоциативно-
то мислене по дадената тема. Подгответе лист от флипчарт или друг лист 
в голям формат, флумастери, брошури и пр. За целта разделете класа на 4 
групи и поставете темата: „Върховенство на правото“. Учениците следва да 
обсъдят по групи какво разбират те под този термин и да запишат мислите си 
кратко върху флипчарт или друга хартия. Дайте време 10 минути за работа на 
групите. След като всички групи са готови, помолете всяка от тях да излъчи 
един говорител, който в рамките на 3 минути да сподели груповия продукт. 
Нека всеки говорител, преди да представи мнението (мненията) на групата, 
да закачи на видимо място листа, на който то е записано, за да е достъпно за 
всички през цялото упражнение. След тази сесия направете кратко обобще-
ние на мненията. Използвайте закачените от всяка група листове, за да си 
припомните всички мнения. След краткото ви обобщение представете на раз-
печатан лист или на видеоекран на класа ключовите елементи, които според 
Венецианската комисия1 са необходими, за да заключим, че едно общество е 
организирано съгласно принципа на върховенство на правото, а именно:

•	 Правна сигурност – това означава законите да са предвидими и 
лесни за разбиране.

•	 Недопускане на злоупотреба с власт – това означава в правната 
система да има гаранции срещу произвол, така че властта на длъжност-
ните лица да не е неограничена и да бъде регулирана от закона.

•	 Равенство пред закона и недискриминация – това вероятно е 
принципът, който най-силно въплъщава концепцията за върховенство 
на закона. От първостепенно значение е да бъде гарантирана липсата на 
каквато и да е дискриминация на основания като раса, пол, религия и др.

1 Венецианската комисия, с официално наименование Европейска комисия за демокрация чрез право, е 
консултативен орган по конституционно право, създаден към Съвета на Европа през 1990 г.

+ -
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•	 Достъп до правосъдие – това означава да е налице независима и 
безпристрастна съдебна система, гарантираща правото на справедлив 
процес.1

 Дискутирайте с класа тези елементи в контекста на проведената групо-
ва работа и формулираните върху флипчарт мисли.

7.3. Ролева игра.

Разиграйте организирането на президентски избори. Разпределете роли-
те, както следва: кандидат 1, кандидат 2, кандидат 3, избирател, част от екипа 
на кандидат 1, на кандидат 2 и на кандидат 3. Предварително си подгответе 
импровизирана урна и импровизирани бюлетини с № 1, 2 и 3. Разпределете 
задачите за ролите по следния начин:

•	 Кандидатите със своите екипи в рамките на 10 минути трябва да 
подготвят своята кампания.

•	 Докато кандидатите подготвят кампаниите си, избирателите фор-
мулират по три въпроса, които да им зададат.

•	 След изтичането на 10 минути всеки от кандидатите представя 
своите идеи и платформа в рамките на 5 минути; отделят се по 3 ми-
нути за въпроси от страна на избирателите.

•	 След като приключи частта с представянето на платформите, дай-
те по минута на избирателите да зачеркнат номера на своя канди-
дат и да го поставят в урната. 

•	 След приключване на процеса пребройте бюлетините и обявете 
резултатите. Ако определен кандидат не е получил повече от 50% от 
подадените гласове, обявете балотаж.

Забележка: Когато реализирате дейността и обяснявате условието, 
е необходимо да посочите къде в Изборния кодекс е посочено съот-
ветното условие. 

7.4. Интерактивно упражнение в интернет.

В онлайн платформата Kahoot може да създадете интерактивно упраж-
нение по темата с въпроси и отговори за учениците. Може да го изтеглите от 
Google Play, където ще намерите подробно описание и инструкции. Може да 
го използвате в началото на часа, за да проверите знанията на учениците от 
предходната тема, или в края на часа, за да проверите доколко учениците са 
усвоили преподаденото съдържание по темата. 

1 Повече информация за тези ключови елементи на върховенството на правото, както и самия The Rule of Law 
Checklist на Венецианската комисия, в който са посочени, може да намерите тук (на английски език): https://
www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_Rule_of_law&lang=EN. 
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7.5. Работни листове:

•	 Работен лист № 1. Конституция на Република България, 1991 г.;

•	 Работен лист № 2. България в европейското семейство;

•	 Работен лист № 3. Казус;

•	 Работен лист № 4. Разделение на властите;

•	 Работен лист № 5. Европейски съюз, Съвет на ЕС, Европейска комисия.

8.      Препоръчителна литература по темата:

•	 Всички доклади за България по МСП: https://bit.ly/3kESNmk. 

•	 Информационна брошура за ученици на възраст между 14 и 18 години 
„ЕС и аз“: https://bit.ly/2IIQdyW.

•	 Информация за пионерите на ЕС: https://bit.ly/38VC0Jr.

•	 Какво е демокрация? (материал на Съвета на Европа): 

https://bit.ly/36TrrE4.

•	 Конституция на Република България: https://bit.ly/3fc9wMA.

•	 Мултимедиен център на ЕП, кратки видеоматериали по актуални теми, 
история на ЕС и др.: https://bit.ly/2UCVL0a.
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Инфографика 1



РАБОТЕН ЛИСТ № 1
Конституция на Република България, 1991 г.

Задача 1. След като прочетете Конституцията на                                          
Република България:

•	 Обсъдете какво според вас е наложило изработването на нова 
конституция през 1991 г.

•	 Съставете списък на ценностите, на които се основава новата кон-
ституция.

•	 Обсъдете в кой от цитираните членове е застъпено гражданското 
участие.

Задача 2. Прочетете всяка точка и нанесете на куба изпълнението на 
задачата. Изрежете и залепете куба така, че написаната част да е видима. 
Сравнете работата и идеите си с други ученици от класа.

2.1. Опишете ролята на гражданина за развитието на демокрацията.

2.2. Сравнете с други теми. Открийте връзката на темата с друг учебен 
предмет или сфера на живот и обяснете как си влияят. 

2.3. Асоциирайте темата с места, хора, събития и пр. 

2.4. Анализирайте темата и формите на гражданско участие. Темата 
следва да бъде разгледана в детайли. Кога и как се развива гражданско-
то общество? В каква зависимост са развитието на гражданско общество 
и развитието на демокрацията? Кое от кое зависи и зависят ли въобще 
едно от друго?

2.5. Приложете: дайте конкретни примери за гражданско участие и 
положителната му роля в световен и национален мащаб.

2.6. Спорете „за“ или „против“. Например: „за“ или „против“ участието 
на граждани без образователен ценз в местни и национални избори. 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 2
България в европейското семейство

Задача 1. Прочетете документа и направете анализ по зада-
дения алгоритъм.

1.1. Определете вида на документа.

1.2. Каква е темата?

1.3. Кой е авторът?

1.4. Кога се случва действието, какъв е външнополитическият контекст?

1.5. Каква е основната идея, която авторът прокламира?

Всяко поколение живее със своя устрем и своите цели. Българ-
ските възрожденци са мечтали за независима църква, независима 
държава и чиста и свята република. Създателите на модерната бъл-
гарска държава са мечтали България да заеме своето място сред 
прогресивните европейски народи. В продължение на 15 години на-
шето поколение, на българите, които живеем в началото на ХХІ век, 
си мечтаехме за членство на България в ЕС. „Понякога тази мечта 
изглеждаше химера. Мнозина се съмняваха в способността бълга-
рите да постигнем тази цел. Понякога и ние не си вярвахме, че сме 
достойни да постигнем членство в ЕС. Но през всички години вър-
вяхме напред, проявихме като нация огромно усилие, трудоспособ-
ност и упоритост и бяхме заедно за постигането на тази цел“, каза 
Станишев.

Той благодари на всички граждани и политици, които дадоха своя 
принос за членството на България в ЕС. Може да сме горди не само 
заради нашето минало, култура и изкуство, но и заради днешния мо-
дерен ден на България. „България влиза в ЕС с висок икономически 
растеж и динамика в развитието на обществото и способност да се 
адаптираме бързо в променящия се свят около нас“, каза Станишев.

Влизаме в ЕС с желанието да направим Съюза сплотен, гъвкав и 
успешен, каза премиерът. Той подчерта, че формалното ни членство 
в ЕС няма да реши всички проблеми, но дава шансове на икономика-
та, бизнеса и на отделните граждани да модернизират страната още 
по-успешно. Доколко ще се възползваме от шансовете, ще зависи от 
нас, каза Станишев.

Сергей Станишев, министър-председател на 
Република България в периода 2005 – 2009 г.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 3

Задача 1. Прочетете казуса и отговорете на въпросите 
след него. 

На местните избори през есента на 2019 г. в Сливен с помощта на 
скрита камера беше заловена престъпна група, чийто член се ока-
за предложен за член на секционна избирателна комисия. Един от 
задържаните сподели, че са му предложили по 50 лв. на гласопода-
вател, като 30 лв. са за лицето, което гласува, и 20 лв. за него като 
човек, който е осигурил гласоподавателя. У задържаните са наме-
рени празни бюлетини, списъци на гласоподаватели, суми и подписи 
срещу съответните имена. 

•	 Кои са виновните страни?

•	 Какви според вас трябва да са последиците за нарушителите? 

•	 До какви последствия за демократичността може да доведе купуване-
то и продаването на гласове?

•	 Дайте конкретни предложения за противодействие на купуването и 
продаването на гласове.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
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РАБОТЕН ЛИСТ № 4
Разделение на властите в България – законодателна, 

съдебна и изпълнителна

Задача 1. Определете как се избира всяка една от държавните власти и 
какви са нейните правомощия.

Задача 2. 

В края на 2019 г. член на съдебната власт заяви, че не споделя „виждането, 
че законодателната, изпълнителната и съдебната власт трябва да са разделе-
ни“ и че „разделението на властите е [само] едната част на монетата“11, тъй 
като резултати може да се постигнат само ако трите власти взаимодействат 
помежду си. За една част от обществото това послание беше потресаващо, 
защото според него следва да се наруши принципът за разделение на власти-
те, залегнал в Конституцията. За друга част от обществото това не беше 
проблем, тъй като тези клонове на държавата са взаимносвързани, въпреки 
че са независими едни от други. 

След като вече познавате функциите и на трите власти и сте се запознали 
с казуса, дискутирайте каква позиция бихте заели вие по темата: „Важно ли е 
разделението на властите и защо“. Подкрепете мнението си с аргументи.

1 Вж. повече тук: https://bit.ly/3fg3Gty.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 5 – I група

Задача 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите:

•	Какви са функциите на ЕП и каква е ролята му при 
спазването на върховенството на закона?

•	 Как ЕС гарантира спазването на принципите на демокрацията?

ЕП е важен форум за политически дебат и вземане на политически ре-
шения на равнище ЕС. Членовете на ЕП се избират пряко от гласоподава-
телите във всички държави членки, за да представляват интересите на 
хората по отношение на законотворчеството на ЕС и да гарантират, че 
останалите институции на ЕС работят по демократичен начин.

Парламентът действа като съзаконодател, като заедно със Съвета 
приема и изменя законодателни предложения и взема решения за бюджета 
на ЕС. Той наблюдава работата на ЕК и други органи на ЕС и си сътрудничи с 
националните парламенти на страните от ЕС, за да взема предвид техния 
принос в работа си.

Дълго време ЕП изпълняваше само функцията на дискусионен форум 
и консултативен орган. От момента на избирането му чрез всеобщи 
преки избори и благодарение на дейността на членовете на Парламента, 
влиянието му се увеличи. Той придоби равноправна с тази на Съвета роля 
на фактор за съвместно вземане на решения, която се разпростира върху 
три четвърти от общностното законодателство. 

На ниво парламентарна комисия даден член на ЕП съставя доклад 
въз основа на предложение за „законодателен текст“, представено от 
ЕК, която притежава изключителните правомощия за законодателна 
инициатива. Парламентарната комисия гласува доклада и при нужда внася 
в него изменения. След като текстът бъде изменен и гласуван на пленарно 
заседание, позицията на Парламента се счита за приета. Този процес може 
да се повтори един или повече пъти в зависимост от типа на процедурата 
и от това дали е постигнато, или не съгласие със Съвета.1 9

 

        
           1 Информацията е взета оттук: https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/bg/home. 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 5 – II група

Задача 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите:

•	   Какви са функциите на Съвета на ЕС и каква е ролята му 
при спазването на върховенството на закона?

•	 Как Съветът на ЕС гарантира спазването на принципите на 
демокрацията?

Съветът e основен орган на ЕС за вземане на решения. Той договаря и 
приема законодателни актове на ЕС заедно с ЕП въз основа на предложения 
от ЕК.

Съветът отговаря също и за координацията на политиките на 
държавите членки в конкретни области, например:

•	 икономическите и фискалните политики: Съветът координира 
икономическите и фискалните политики на държавите членки с цел 
подобряване на икономическото управление в ЕС, наблюдава националните 
бюджетни политики и укрепва фискалната рамка на ЕС; освен това се 
занимава с правните и практическите аспекти на еврото, финансовите 
пазари и движението на капитали;

•	 образованието, културата, младежта и спорта: в тези области 
Съветът приема рамки за политиките на ЕС и работни планове, в които се 
определят приоритетите за сътрудничество между държавите членки и 
Комисията;

•	 политиката по заетостта: въз основа на заключенията на 
Европейския съвет относно състоянието на заетостта в ЕС Съветът 
изготвя годишни насоки и препоръки за държавите членки.

Съветът определя и изпълнява външната политика и политиката на 
сигурност на ЕС въз основа на насоките, дадени от Европейския съвет. 
Тук се включват и помощта за развитие и хуманитарната помощ от ЕС, 
отбраната и търговията. 

Съветът възлага на ЕК мандат да договаря от името на ЕС споразумения 
между ЕС и страни извън ЕС и международни организации. В края на 
преговорите, въз основа на предложение на Комисията, Съветът взема 
решение за подписването и сключването на споразумението.

Тези споразумения може да се отнасят до сфери с широк обхват, като 
търговия, сътрудничество и развитие, или до конкретни области, като 
текстил, рибарство, митници, транспорт, наука и технологии и т.н. 

Съветът приема бюджета на ЕС  съвместно с ЕП. Бюджетният период 
обхваща една календарна година. Той обикновено се приема през декември и 
започва да тече от 1 януари на следващата година.1

1

1 Информацията е взета оттук: https://bit.ly/2IT5Mnv.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 5 – III група

Задача 1. Прочетете текста и отговорете на въпросите:

•	 Какви са функциите на ЕК и каква е ролята ѝ при спазването 
на върховенството на закона?

•	 Как ЕК гарантира спазването на принципите на демокрацията?

С какво се занимава ЕК:

•	 Определя стратегическите приоритети на ЕС.

Заедно с другите основни институции на ЕС Комисията разработва 
цялостната стратегия и курса на политиката на Съюза. На всеки пет 
години, в началото на мандата на новата ЕК, нейният председател също 
така определя политическите приоритети за предстоящия мандат.1

•	 В областта на законодателството

Комисията предлага и прилага закони, които са съобразени с целите 
на договорите на ЕС. Тя гарантира правилното прилагане, оценяване и 
актуализиране на законите, когато е необходимо.

Върховенството на закона е една от общите ценности, на които се 
основава ЕС и която е възприета от всички държави членки. Комисията 
разполага с някои инструменти за внимателно наблюдение, оценка и 
ответни действия по проблемите, свързани с върховенството на закона 
в държавите членки, сред които са и процедурите за установяване на 
нарушения, европейският семестър, информационното табло на ЕС в 
областта на правосъдието или МСП.

Какво е МСП? В момента на присъединяването си към ЕС на 1 януари 
2007 г. Румъния и България все още не бяха постигнали достатъчно голям 
напредък в области като съдебните реформи, корупцията и организираната 
престъпност. Комисията създаде МСП като преходна мярка за подпомагане 
на двете страни да наваксат с реформите. МСП работи на практика по 
следния начин: Комисията следи и оповестява редовно напредъка на двете 
страни в споменатите проблемни сфери чрез доклади. Тя оповести първия 
си доклад на 27 юни 2007 г. Докладите съдържат оценката и препоръките 
на Комисията към българските и румънските власти.2

2

•	 В областта на бюджета и финансирането

ЕК предлага и изпълнява бюджета на ЕС и управлява програмите на ЕС 
за финансиране.3

3   

1 Информацията е взета оттук: https://bit.ly/2KjeXhr.
2 Информацията е взета оттук: https://bit.ly/35LzF1C; и тук: https://bit.ly/36NYVDT. 
3 Информацията е взета оттук: https://bit.ly/3lPPryg.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 5 – всички заедно

Задача 1. Споделяне на наученото от работата по групи в 
рамките на работен лист № 5. 

Попълнете таблицата, като нанесете името на институцията, за 
която се отнася написаното, срещу всяка посочена функция. 

Задача 2. След споделяне на изпълнението на задачите от работен лист 
№ 5 подложете на дискусия въпроса: Съществува ли разделение на властите 
на ниво ЕС?

Всяка група има по 2 минути да изложи аргументите си по въпроса и по 2 
минути за въпроси и отговори от останалите групи.
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ТЕМА 1.3. ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО 
И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

I. ДИДАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА УЧИТЕЛЯ.

1. Очаквани резултати по темата.

При работата по темата ученикът може да придобие следните знания, 
умения и нагласи:

Знания

•	 Разбира възможностите на гражданското общество за коригиращо 
въздействие на политическата власт (учебна програма за 11. клас).

•	 Познава различни форми на гражданско участие (учебна програма за 
11. клас).

Умения

•	 Критично използва информация от разнообразни източници и медии за 
идентифициране и анализ на обществени и политически проблеми. 

•	 Работи в екип.

•	 Общува конструктивно със съученици, учители, училищно ръководство, 
институции и представители на местната общност (учебна програма за 11. 
клас).

Отношения

•	 Осъзнава възможностите на критическата публичност за противо-
действие на медийни манипулации и политически популизъм.

2.     Връзка с ключови компетентности1:

•	 умения за учене;

•	 социални и граждански компетентности;

•	 инициативност и предприемчивост;

•	 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин 
на живот и спорт.

1 Съгласно Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, издадена от министъра на 
образованието и науката, достъпна тук: https://bit.ly/3kJTpHi.
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3. Основни понятия:

•	 гражданин; 

•	 гражданска общност;

•	 гражданско общество; 

•	 гражданско участие;

•	 медийна манипулация;

•	 политически популизъм;

•	 добро управление.

4.   Възможни връзки с други теми от учебната програма по ГО за 11. 
клас:

•	 тема 1.2. Политика, демокрация и върховенство на закона;

•	 тема 1.4. Ученикът и училището в демократичното гражданство;

•	 тема 2.1. Идеята за справедливост. Права и отговорности на гражданите;

•	 тема 2.2. Аз и моята гражданска позиция;

•	 тема 3.3. Конструктивно общуване и взаимодействие.

5. Съдържателни акценти.

5.1. Основно послание.

Работата по темата е насочена към изследване на „големите идеи“ за де-
мокрация, гражданско общество, участие и общо благо и се стреми към ут-
върждаване на следните основни послания:

Към учителите

Компетентностите за гражданско участие се изграждат още в училище 
чрез реално участие на учениците в живота на училищната общност и чрез 
връзки между училището и местните институции и общности. 

Към учениците

•	 Гражданското участие е начин да упражняваме правата си на граждани.

•	 Гражданското общество е коректив на политическата власт и защитава 
интересите на гражданите в случай на злоупотреба с власт или неефективно 
управление.
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•	 Силата на гражданското общество зависи от личния ангажимент на 
всеки гражданин за отговорно и конструктивно участие в обществения и по-
литически живот.

•	 Гражданското участие е един от основните елементи на доброто 
управление и по този начин – част от по-добрия начин на живот на всеки 
гражданин. 

•	 Има смисъл от гражданското участие – чрез него всеки от нас може да 
допринесе за по-демократично общество и по-добро качество на живот в 
държавата.

5.2. Ключови въпроси:

•	 Как гражданите могат да съдействат на държавните институции и да 
контролират политическата власт? 

•	 Защо е важно да бъдем критични към посланията на медиите, институ-
циите и публичните изяви на политиците? 

•	 Какво е значението на информацията, нейното активно търсене и връз-
ката ѝ с гражданското участие? 

•	 Какво е значението на гражданското участие за развитието на демокра-
цията? 

•	 Какво е значението на гражданското участие за институциите и добро-
то управление?

•	 Какво е значението на гражданското участие за самите граждани?

5.3.      Разяснения по съдържанието на темата.

•	 Гражданско общество

Понятието гражданско общество се отнася към разграничаването на 
организираното цивилизовано общество от държавата. Модерната държава 
е продукт на два големи процеса (дефинирани от Макс Вебер) – налагане-
то на върховенството на закона като основен принцип на управлението на 
държавата и отделянето (независимостта) на институциите на гражданското 
общество от владетеля/държавата. Тези два процеса създават фундаменти-
те на гражданското общество – политическата равнопоставеност на инди-
видите и тяхната автономност от полиса/държавата. 

Върховенството на закона е процес на създаване на предвидимост в 
управлението и живота на гражданите като противовес на своеволието на 
владетелите и техните представители и на система за контрол на управлява-
щите. 
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Раждането на институциите на гражданското общество – университе-
ти, бизнес асоциации, търговски дружества, профсъюзи, читалища, медии – 
откъсват индивидите от „домакинството на владетеля“1 и ги правят автономни 
(свободни и независими) субекти на социалния живот. Тук е подходящо да се 
въведе опозицията гражданин ↔ поданик: от една страна, свободният/ав-
тономен индивид, който притежава средствата за своето съществуване и е 
свободен да реализира себе си, а от друга страна, крепостният човек/робът, 
чието съществуване зависи от волята на „господаря“. Аристотеловото разби-
ране за граждани – „мъже, които водят независим живот: те са „свободни“, т.е. 
не са роби или слуги; и те са глави на състоятелни семейства и стопанства“2, 
както и полисът като политическа система – са подходящ пример за въвеж-
дане в темата. 

Подобно начало позволява и много препратки към темата за демокраци-
ята, за гражданските и политическите права и разграничаването им. До сре-
дата на ХХ век гражданските права не включват правото на гласуване и зае-
мането на публични длъжности. Борбата за постигане на политическо равен-
ство и включването на всички в процеса на управление също са подходяща 
тема за илюстрация на важността на гражданското участие. 

Основа на съвременното гражданско общество е правото на свобод-
но сдружаване, което прави възможно организираното сътрудничество за 
постигане на общи цели. Според съвременния либерален възглед граждан-
ското общество е общност от независими индивиди и техните организации, 
обхващаща цялата частна сфера. То се разбира както като източник на кон-
трол на държавните институции, така и като важен елемент от конституира-
нето на властта и процеса на политическо управление. 

Участието на гражданите и техните организации в политическия процес е 
основа на съвременната идея за добро управление. 

И в Древна Гърция, и сега основен въпрос е как се създават и развиват 
уменията, които позволяват на индивидите да мислят, да участват в разго-
вора и да работят за общото благо, а не единствено за собственото си добру-
ване. Аристотел, Джон Лок, Джон Стюарт Мил3 обръщат особено внимание на 
необходимите качества за „добрия гражданин“ и как те могат да бъдат фор-
мирани. Инструмент за това е системата на образованието, която да създа-
де условия за независим ум, способен на отговорно отсъждане, като основа 
на отговорно гражданско поведение. Да се превърнеш в гражданин, е процес 
на изграждане, насочен към намаляване на властовите различия, свързан с 
развитие на познанието, увереността и уменията за участие на индивидите в 
политическите и обществени процеси. 

1 По Макс Вебер. На английски език – household.
2 Дайнов, Е. Гражданско участие, Университетски речник на Нов български университет, достъпен тук:
https://bit.ly/36Q1uFt.
3 Вж. Аристотел - „Етика“; John Locke – Instructions for the Conduct of a young Gentleman, as to Religion and Govern-
ment; Джон Стюарт Мил – „За свободата“. 
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•	 Какво е гражданско участие?

Съвременната идея за демокрацията се основава на идеята за полити-
ческо равенство на всички граждани – автономни и равнопоставени инди-
види, и на два големи процеса – представителство и участие. Класическите 
демокрации се изграждат около директното участие на всички граждани не 
само в избора на хора на публични длъжности, но и в разговора за бъдещото 
на общността и във вземането на политическите решения (например в поли-
са). В съвременните масови общества подобен механизъм е невъзможен. 
Така се създава представителната демокрация, в която гражданите участват 
в избора на хора, които да вземат важните решения от тяхно име. Участие-
то, присъствието и възможността на гражданите да влияят върху процеса на 
вземане на управленски решения се разбира като гаранция за „контрол“ на 
гражданите върху действията на представителите във властта. 

Гражданското участие създава стимули за сътрудничество между раз-
личните индивиди в едно общество за решаване на общи проблеми. Така се 
постига цялост по отношение на двата процеса – представителност и участие. 
В този смисъл устойчивото, ефективно и целенасочено включване на граж-
даните в процеса на вземане на решения е в основата на легитимността на 
демократичната политическа система и доброто управление. 

Най-общо участието може да бъде разделено на кооперативно и кон-
фронтационно. Кооперативно е, когато гражданите се включват в работа-
та на различни държавни институции или специални консултативни органи, 
създадени към тях. Конфронтационно е, когато група граждани се борят за 
това да бъдат включени в процеса на вземане на решения – протести или 
гражданско неподчинение. 

 



Фигура 2. Форми на гражданско 
                      участие

•	 Ползи от гражданското участие

Гражданското участие помага на политиците и държавната администрация 
да се информира коректно за интересите, нуждите и приоритетите на гражда-
ните и техните организации. Добрата информираност улеснява вземането на 
по-обективни решения за влагане на недостатъчните публични ресурси. 

Чрез гражданското участие разработените политики и програми могат да 
бъдат съобразени с нуждите на гражданите, което е условие за по-доброто им 
изпълнение. 

Гражданите и техните организации са източник на информация и експерт-
ност за проблемите, които се адресират чрез публични политики. 

Включването на всички страни в процеса на вземане на решения на срав-
нително ранен етап от разработването на политиката създава условия за 
постигане на взаимноприемливи решения, за избягване на силните кон-
фликти между граждани и институции. 

Гражданското участие е източник на легитимност за политическата сис-
тема. То изгражда умения и познания у самите граждани и граждански орга-
низации за сложността на управлението, взаимодействието на различни ин-
тереси в обществото и необходимостта от отговорно участие в тези процеси.

 91 



•	 Достъп на гражданите до процеса на вземане на решение

Достъпът до процесите на вземане на решение се регулира норматив-
но чрез система от закони и наредби за гражданското участие. Влиянието 
на гражданите върху системата се определя от редица фактори – етапа на 
включване, капацитета (познанията и уменията на гражданските организа-
ции), ефективността на тяхното участие и т.н. Достъп и включване на граж-
даните не е равнозначно на влияние. Създаването на необходимите знания и 
умения e ключовo за трансформирането на достъпа във влияние. 

Ключов елемент от гражданското участие е информацията за норматив-
ната рамка на участието и предстоящия законодателен дневен ред, за готве-
ните законопроекти, за потенциалните ефекти на законопроектите и за за-
сегнатите страни.

Правото на достъп до информация се превръща във фундамент на граж-
данско участие.

В различните изследвания и наръчници, посветени на гражданското учас-
тие, се определят четири нива на гражданско участие:

	информация;

	консултация – консултиране с гражданите за различни политически ак-
тове и решения: публични обществени обсъждания, анкети, включване в ра-
ботата на различни обществени органи, петиции на граждани;

	диалог;

	партньорство. 

Диалогът и партньорството предполагат съвместен механизъм за взема-
не на решения с гражданите. Такива механизми са общественоконсулта-
тивните съвети към различни институции, които включват представите-
ли на гражданското общество, и референдумът като инструмент за пряко и 
окончателно вземане на решения от гражданите. 

Важно е да се има предвид, че съвременното разбиране за демокрация е 
за система, характерна за националните държави. Формирането на демокра-
цията е процес, протичащ в общности, които споделят усещане за обща 
принадлежност, за липса на фундаментални различия между гражданите 
относно това към коя политическа общност те принадлежат. В този контекст 
ЕС създава нова и в началото непозната форма на демокрация, пренасяйки 
процеса на вземане на управленски решения на наднационално ниво, без да 
създава съответстващи на националните структури за демократично участие 
и отчетност на управляващите. Това е демокрация, която функционира в 
условията на 27 национални демократични системи и в която законодателят 
не е единствено ЕП. Такъв е и Съветът на ЕС, а ЕК пък притежава законодател-
на инициатива. Тази многопластовост поставя нови предизвикателства, но и 

92



създава нови възможности за гражданското участие на ниво ЕС. Една такава 
възможност, по-скоро неприсъща на националните демокрации, е Европей-
ската гражданска инициатива, която е насочена към компенсиране на т.нар. 
демократичен дефицит в ЕС. 

•	 Гражданско участие в ЕС

В ЕС не функционира класическа форма на представителната демокрация. 
В ЕС има не разделение на властите, а разделение на функциите, за да бъдат 
защитени интересите на всички: на гражданите, държавите, Съюза, местни-
те и регионалните общности, професионалните общности и работодателски-
те структури и др. Договорът от Лисабон създава специфичен механизъм за 
гражданско участие – Гражданска инициатива, която позволява на граж-
даните да предлагат конкретни законодателни промени във всяка област, в 
която ЕК има правомощия. Гражданската инициатива е първият инструмент, 
даващ възможност граждани на няколко държави да се обединят, за да осъ-
ществят каузите, които ги вълнуват, като предложат конкретни законодател-
ни промени. За да се инициира процесът, са необходими 7 граждани, живее-
щи в 7 държави – членки на ЕС. За целта е необходимо да се инициира подпис-
ка, която да събере необходимия брой подписи, за да легитимира определен 
граждански интерес. След изпълнение на изискванията подписката се внася 
в ЕК за разглеждане и се организира публично изслушване в ЕП. Това не об-
вързва двете институции с решение, но ги обвързва по отношение разглеж-
дането им и предоставянето на официален отговор. Ако инициативата бъде 
одобрена, тя ангажира Комисията с последващи действия за нейното изпъл-
нение – промени в законодателството, приемане на ново законодателство и 
т.н. Проучването на започнатите и успешно завършени инициативи, както и 
дискусията относно осъществените инициативи са потенциален инструмент 
за обсъждане на: гражданското участие като източник на политическа 
промяна; демокрацията в ЕС; участието като елемент на демократичния 
процес; възможността за подобни инициативи на национално ниво; и др. 

•	 Насърчаване на гражданското участие

ЕС развива всички форми на гражданско участие с цел участие в процеси-
те на вземане на решения. 

	Гражданското участие чрез референдуми осигурява възможност за 
пряко влияние върху политическите решения.

	Свободните и честни избори са един от инструментите на развитие на ЕС 
и на демокрациите в ЕС, в това число и в България. Изборите са най-видимата 
и една от най-значимите характеристики на демокрацията. Промените, свър-
зани с функционирането на ЕП – разширяването на неговите правомощия, до 
голяма степен създадоха работещ канал за демократично представителство 
на гражданите в ЕС.

	ЕС стимулира участието на гражданите в различни политически диску-
сии. 

 93 



	ЕС защитава свободата на словото и свободното изразяване на индиви-
дуалните мнения. (Вж. например по-долу в Препоръчителна литература по 
темата: Компас: Наръчник за обучение по правата на човека за младежи.)

	ЕС дава възможност за включване в обществени консултации и даване 
на обратна връзка в процеса на изготвяне на законодателни актове.

	Европейските граждани може да подават жалби до европейските ин-
ституции по теми, свързани с правото на Съюза.

•	 Свободни и независими медии

Свободните и честни медии гарантират достъпа на гражданското общество 
до информация. (Вж. по-долу в Препоръчителна литература по темата: 
Европейците за демокрацията: разбирания и оценки.)

6. Предложения за методи за изграждане на среда за интерактивно 
учене в час.

В работните материали за ученика по тази тема се предлагат задания за 
дейности, които дават възможност за:

•	 анализ на казус;

•	 дискусия;

•	 анализ на статистическа информация;

•	 анкета;

•	 анализ на игрален филм;

•	 прилагане на театрални техники;

•	 симулация на работата на органите на местната власт;

•	 анализ на медийни текстове;

•	 симулация на действия за гражданско участие. 

II. РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ.

7. Варианти за дейности по темата.

В следващите страници ще намерите варианти за дейности по темата, 
които може да принтирате/ксерокопирате и да работите по тях с учениците.
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ДЕЙНОСТ 1
 Гражданско участие – да или не?

(казус, дискусия)
Като имате предвид основните характеристики на гражданското участие, 

показани в схемата, преценете дали следните действия представляват слу-
чай на гражданско участие, или не, като отбележите това в таблицата. Аргу-
ментирайте преценката си, като дискутирате в клас.
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ДЕЙНОСТ 2
Готовност за гражданско участие на младежите в България

(анализ на статистическа информация)

През 2016 г. България участва в международно изследване на граждан-
ски компетентности и нагласи за активно гражданско поведение на уче-
ниците. Една от съдържателните области на изследването се занимава с 
активното гражданско участие, като измерва ангажираността на ученици-
те с граждански инициативи, както и готовността им за активно участие в            
обществото.1

Разгледайте резултатите от таблица по-долу и ги анализирайте с помощта 
на въпросите. 

•	 Представете приликите и разликите между средните резултати в из-
следването и резултатите за България.

•	 Как си обяснявате почти два пъти по-високата готовност на българ-
ските младежи да участват в протестни действия, от средната?

•	 Намерете изследването в интернет2 и сравнете резултатите на Бълга-
рия с държава по ваш избор – например с по-добре или с по-слабо развита 
гражданска демократична култура. 

        1 Изследването е достъпно тук: https://www.mon.bg/bg/242.
        2 Пак там.
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ДЕЙНОСТ 3
  Как се информирате за политиката? 

(въпросник за саморефлексия)1

3.1. Дискутирайте в класа: 

•	 Интересувате ли се от политика? 

•	 Смятате ли, че политиката има значение за вашия живот? 

•	 Доколко сте информирани за политическите събития в България 
и света? 

•	 Какви са източниците, от които черпите информация?

3.2. Попълнете следния въпросник. Не трябва да го предавате на 
учителя. Целта е да осмислите по-задълбочено собствените си на-
вици и стратегии за информиране. 

1. Колко често се информирате по политически теми и проблеми?

	� веднъж седмично

	� по-често от веднъж седмично

	� по-рядко от веднъж седмично

2. Кои са предпочитаните от Вас източници на информация? Подберете 
петте информационни източника, които използвате най-често, и ги подредете 
според предпочитанията си от 1 (най-предпочитан) до 5 (най-слабо предпочи-
тан). 

	� социални медии

	� уебстраници на национални информационни агенции и медии

	� уебстраници на международни информационни агенции и медии

	� обществени телевизионни и радиопрограми

	� частни телевизионни и радиопрограми

	� местни вестници

	� национални всекидневници

	� чуждестранни вестници

	� други печатни медии

3. Посочете за колко от 5-те предпочитани от вас медии имате информа-
1 Kletzl, H. Reading Democracy in Numbers, 2017, достъпен тук: https://bit.ly/2HgdtDD.
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ция кой е техният собственик. .................................................................................................

4. На коя медия се доверявате най-много? Изберете 5 и ги подредете 
според тяхната надеждност (1 – доверявам се най-много, 5 – доверявам се 
най-малко).

	� социални медии

	� социални медии, които предоставят информация, съобразена с 
моя профил

	� уебстраници на национални информационни агенции и медии

	� уебстраници на международни информационни агенции и медии

	� обществени телевизионни и радиопрограми

	� частни телевизионни и радиопрограми

	� местни вестници

	� национални всекидневници

	� чуждестранни вестници

	� други печатни медии

5. Когато гледате репортаж по телевизията или четете статия, какво Ви 
кара да се доверявате на съдържанието им? Може да отбележите до 4 отго-
вора.

	� дълъг репортаж с многобройни детайли

	� кратък репортаж

	� предпочитан от мен източник на информация

	� имам информация за автора на репортажа или статията

	� в репортажа са използвани много цифри и проценти

	� използвани са многобройни графики и диаграми за онагледяване 
на данните

	� приятел, на когото се доверявам, ми препоръча/харесва статията 

	� споменато е името на известен учен с титла като автор или екс-
перт, който интерпретира данните 
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ДЕЙНОСТ 4
 Карта на гражданското участие 

                        (изследователски проект)

Кои закони и разпоредби регулират различните форми на 
гражданско участие?

•	 Разделете се на групи.

•	 Изберете и проучете конкретна разпоредба, свързана с гражданско 
участие.

•	 Представете резултатите от проучванията си в клас.

Въз основа на резултатите от груповите изследователски проекти напра-
вете карта на „точките за достъп“ до системата за вземане на решения. 
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ДЕЙНОСТ 5
 Дезинформация в медиите 

(анализ на текст)

ЕК предприема целенасочени действия срещу дезинформацията в медиите. 
Дезинформацията се определя като „доказуемо невярна или подвеждаща 
информация, която е създадена, представяна и умишлено разпространявана 
с цел извличане на икономическа изгода или въвеждане на обществеността 
в заблуждение и която може да нанесе вреди на обществото“1. Дезинформа- 
цията създава сериозни опасности за демокрацията, защото може да повлияе 
върху решенията на гражданите, например при провеждането на избори.

Дезинформацията може да бъде резултат от безотговорно или комерси-
ално използване на информационните технологии, но може да бъде и целе-
насочена стратегия на политически или икономически субекти. 

5.1. В своите публични изяви някои политици избират подход, наречен 
популизъм. Популизмът е начин на говорене от името на „народа“ – събира-
телно, без диференцирано представителство на различни ценности и инте-
реси. Популистките речи рисуват черно-бяла картина на действителността и 
предоставят „лесни“, опростени обяснения и решения на сложни проблеми в 
действителността. Популизмът въздейства върху хората, като предизвиква 
силни емоции и създава образ на „враг“, срещу който претендира, че защита-
ва народа. 

 Сравнете две речи на политици от началото на Прехода и сега (или от 
предишния комунистически режим и сега). Идентифицирайте повтарящи се 
структури и фрази. Какви са приликите и разликите? Вгледайте се в следните 
елементи на текста:

•	 съдържание – по същество или общи фрази;

•	 твърдения за оценки и (обидни) квалификации; 

•	 твърдения за факти и аргументи;

•	 общо послание.

Какво е вашето обяснение за приликите и разликите, които                    
наблюдавате? 

Аргументирайте се до каква степен анализираните от вас 
речи са популистки.

1 Дефиницията е налична тук: https://bit.ly/399Y03F. На този интернет адрес може да намерите повече за 
действията на ЕС по отношение на дезинформацията.
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5.2. Като игра на развален телефон.

Един от механизмите за превръщане на информацията в медиите в мани-
пулация е механичното препредаване на новини, които не са надлежно про-
верени. Проучете информацията по актуална обществена тема, която предиз-
виква противоположни реакции (например Истанбулската конвенция).

•	 Изберете тема за проучванията си. 

•	 Идентифицирайте възможни източници на информация по темата.

•	 Разпределете класа на групи, които да проучат и представят информа-
ция по темата само според един от възможните източници.

•	 Обсъдете разликите. Как са представени новините в различните медии 
– неутрално, критично или с одобрение? Сравнете различните „версии“ на 
представяне на едно събитие.

•	 За да прецените коя версия на представяне е по-надеждна, проучете 
източниците на информацията – редактор, собственик, източник на публика-
циите, позоваване и цитиране на източници на фактическа информация и т.н. 
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ДЕЙНОСТ 6
 Панаир на идеите

•	 Направете проучване в училище, в населеното място или в интернет. Из-
берете реална общополезна кауза, която ви вдъхновява и в подкрепа на коя-
то бихте искали да потърсите съмишленици, за да осъществите свой проект.

•	 Направете плакат и помислете как кратко, точно и ефектно да предста-
вите вашата кауза.

•	 Участвайте в панаира на идеите/каузите.

                          Организация на училищен панаир на идеите

1. Изберете удобен ден, в който всички ученици и учители (от випуска или 
цялото училище) могат да се съберат заедно за няколко часа.

2. Осигурете подходящо и достатъчно голямо пространство в училище 
или в друга обществена сграда в населеното място.

3. Създайте организация за събитието (покани, плакати, почерпка, воде-
щи) и регламент за представянето на каузите.

4. Съберете плакатите на участниците и ги подредете така, че да се виж-
дат добре, на известно разстояние един от друг, за да могат хората спокойно 
да ги разглеждат и да разговарят с авторите на идеята.

5. Дайте възможност на участниците в рамките на няколко минути да 
представят на сцената каузите си.

6. Предвидете достатъчно време за публиката, за да може да разгледа са-
мостоятелно и спокойно всички плакати, да разговаря с авторите и да напра-
ви коментари.

7. Погрижете се близо до плакатите да има лепящи се листчета, върху 
които посетителите да могат да записват свои коментари.

8. Всеки посетител получава 1 до 3 лепящи се точки, с които дава гласа си 
за каузата, която го е спечелила и за която би работил като доброволец. Гла-
суването става с внимателно залепване на точките върху плаката на предпо-
четената кауза. 

9. Преброяват се гласовете/точките и така се определя каузата, която е 
спечелила най-голяма подкрепа.

10. Обявяват се отличените каузи и се раздават награди на участниците.
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ДЕЙНОСТ 7
Можем да работим заедно

Целта на тази дейност е да проучите как може да намерите съмишленици 
за осъществяване на вашите граждански каузи. Представете си, че сте част 
от гражданска организация, която иска да разреши местен проблем. За да ус-
пеете, трябва да сте наясно кои са потенциалните ви съюзници и противници 
в този процес. За да разберете това, е необходимо да проведете анализ на 
т.нар. заинтересовани страни в местната общност.

Обсъдете в класа и изберете местен проблем, за разрешаването на кой-
то искате да работите. Направете анализ на заинтересованите страни, като 
следвате тези стъпки:

•	 Започнете с мозъчна атака – създаване на списък с потенциални заин-
тересовани страни.

•	 Запишете всяка от тях на отделен лист от флипчарт.

•	 Начертайте тясна колона долу вдясно на листа и попълвайте в нея една 
по една заинтересованите страни.

•	 Вляво от всяка заинтересована страна впишете какви са очакванията ѝ.

•	 Решете каква е позицията на заинтересованите страни по конкретния 
проблем. (Може да поставите цветни точки срещу всяка заинтересована 
страна, като различните цветове изразяват нейното отношение към пробле-
ма – положително, неутрално или негативно.)

•	 Решете и запишете какво може да се направи бързо, за да се удовлетво-
рят очакванията на всяка от заинтересованите страни.

•	 Идентифицирайте и запишете дългосрочните проблеми със заинтере-
сованите страни.

•	 Определете как всяка от заинтересованите страни влияе на проблема/
предложението.

•	 Решете как всяка от заинтересованите страни може да помогне или да 
попречи на вашата идея.

•	 Подредете заинтересованите страни според тяхната значимост за пред-
ложението/проблема.

...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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ДЕЙНОСТ 8
 Застъпничество 

(симулация)

Застъпничеството е процес, който има за цел да повлияе върху инсти-
туциите, за да се постигне промяна в определени политики. Тя може да бъде 
реализирана чрез предоставяне на институциите на информация и аргумен-
ти за необходимостта от промяна и чрез ангажиране на хората, които имат 
правомощия да я осъществят. Застъпничеството се постига например с из-
пращането на писма и становища, при срещи с представители на институции, 
от които зависи промяната, или в неформални контакти по време на публич-
ни събития и др.

•	 Дискутирайте в класа и подберете конкретен проблем, който е особено 
важен за вас и чието решение изисква намеса на местната власт.

•	 Проучете законодателството, регулиращо сферата, в която се намира 
проблемът, и наличните решения, свързани с него. Може да привлечете като 
помощници родители или общественици, които имат съответните познания и 
опит.

•	 В малки групи определете най-подходящото според вас решение, за 
което ще се застъпвате.

•	 Направете схема на институционалния път, който би следвало да се из-
върви, за да бъде взето предпочитаното от вас решение.

•	 Отбележете потенциалните точки, в които можете да повлияете на това 
решение.

•	 Направете план за действия по застъпничество. (Ако наистина искате 
да постигнете промяна, организирайте се, за да предприемете планираните 
действия по застъпничество, или предложете вашия план на местна граж-
данска организация.)

Подобна симулация може да се направи и като се използва механизмът за 
Европейска гражданска инициатива. 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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ДЕЙНОСТ 9
 Технологии и гражданско участие

9.1. Реално и виртуално гражданско участие (дискусия).

Новите информационни технологии променят също така и начините, по 
които гражданите могат да изразяват своята позиция по обществено-поли-
тически проблеми и да участват в управлението. Институциите на ЕС обръ-
щат специално внимание на създаването на разнообразни технологични въз-
можности, които насърчават гражданското участие, например подаване на 
онлайн жалби и петиции, участие в консултации и др.

Пример за новите възможности, които предоставят технологиите, е диги-
талната платформа „Футуриум“, създадена от ЕК, за да улесни процеса на раз-
работване на бъдещи политики на ЕС чрез активно и непосредствено участие 
на заинтересованите страни. Всеки европейски гражданин може да се вклю-
чи в дискусионни групи по широк кръг актуални въпроси на всеки от офици-
алните езици на ЕС – от етически въпроси в регулирането на изкуствения ин-
телект, през общи стандарти за здравни грижи, до свободното придвижване 
на работещи. Колкото по-активни сме днес, толкова повече влияние можем 
да имаме върху нашето споделено бъдеще. Това основно послание ни помага 
да осъществим платформата „Футуриум“.

1. Разгледайте платформата и изберете една дискусионна група, в която 
бихте искали да участвате. Представете я в класа. Защо смятате, че е важно 
да се дискутира тази тема? (https://ec.europa.eu/futurium/en)

2. Съберете и обсъдете в класа идеи за нови дискусионни групи, които 
бихте искали да предложите в платформата.

3. Дайте примери от личния си опит или от медиите за възможности за 
реално гражданско участие, които се осъществяват благодарение на новите 
ИКТ.

4. Сравнете подписването на онлайн петиция или дарението чрез есемес с 
участието в политическа демонстрация или акция за почистване на планин-
ска местност. Какви са приликите и разликите между тези действия?

5. Коя форма на гражданско участие е по-ефективна – онлайн или офлайн 
действията? Обосновете се.

6. Какви възможности и предизвикателства създават ИКТ пред граждан-
ското общество и гражданското участие? Как технологиите влияят върху де-
мокрацията в обществото?
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9.2. Технологии и демокрация (анализ на игрален филм).

Гледайте двете посочени по-долу сцени от филма „Кръгът“ (2017) с участи-
ето на Ема Уотсън и Том Ханкс и дискутирайте по въпросите към тях.

Историята: Младата Мей започва работа за 
„Кръгът“ – най-могъщата компания за информа-
ционни технологии и социални мрежи. Тя става 
част от общност на млади и амбициозни хора, в 
която постепенно губи личното си пространство. 
Подтикната е да участва в експеримент – публич-
но да споделя в социалните мрежи всеки момент 
от живота си чрез незабележима микроскопична 
видеокамера. Тази промяна в живота ѝ я лишава 
от усамотение и влошава отношенията с нейните 
близки и приятели. В началото Мей работи всеот-
дайно по проекта. Драматично събитие променя 
отношението ѝ. Тя узнава, че ръководството на 
„Кръгът“ злоупотребява с информацията, която 
събира за милиони хора в целия свят, и печели от 

нея. Мей използва силата на технологиите и разобличава шефовете на кор-
порацията.

Сцена 1 – „открита демокрация“ (37:05 – 39:20)

Заместник-директорът на компанията представя нов проект, в рамките 
на който сенатор се съгласява да предава чрез миниатюрна видеокамера 
публично и в реално време всичките си срещи, телефонни разговори и имейли.

•	 Трябва ли публичните личности и политиците в демократичното общество 
да имат „задължение“ за откритост и прозрачност? Има ли граници това 
задължение?

•	 Фирмата обосновава проекта си със следния аргумент: „Трябва да знаем 
какви са хората, които ни представляват и харчат парите ни“. Убедителен 
ли е този аргумент? 

•	 Как преценявате този проект от гледна точка на неговата законност, 
етичност и взаимовръзка с ПЧ?

•	 Дали този проект е форма на ефективно гражданско участие, или не? 
Обосновете се. 

Сцена 2 – 100% участие = „истинска демокрация“ (1:07:47-1:13:08)

•	 Каква е идеята на ръководителите на компанията и как Мей я доразвива?

•	 С какви аргументи Мей обосновава идеята си за задължително гласуване 
на изборите чрез профила в компанията? Преценете критично тяхната 
валидност и истинност.

•	 Утопия или антиутопия е идеята на Мей?

•	 Каква е личната ви позиция? Обосновете я.
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ДЕЙНОСТ 10
 Гражданско участие

 („замръзнали картини“ – приложен театър)

Разделете класа на 3 или 4 малки групи. Обсъдете и решете коя област 
от живота ще изследвате чрез прилагането на театрални похвати: училищен 
проблем, проблем в населеното място или местната общност, обществено-
политически проблем, глобален проблем. 

Стъпка 1: Пасивните граждани

Обсъдете избрания проблем и изиграйте сцена, която представя проблемната 
ситуация, и граждани, които се отнасят пасивно и безразлично към нея. Сцената 
трябва да изглежда като „моментна снимка“ на действителността. Бъдете 
находчиви, използвайте местоположението на тялото си, изражението на лицето, 
жестовете, но без да говорите. Може да използвате подръчни материали като 
реквизит.

Групите представят мълчаливо своите „замръзнали картини“ пред класа, а 
публиката описва впечатленията си от видяното, като назовава характеристики 
на картината (например скука, безразличие, отсъствие...). Тези характеристики 
се записват на дъската/плакат.

Стъпка 2: Активните граждани

Обсъдете и изиграйте същата сцена, само че с граждани, които проявяват 
активно участие в решаването на проблема. Представете мълчаливо 
„замръзналата картина“ пред класа. Наблюдаващите записват своите коментари, 
както и при първата стъпка.

Стъпка 3: Промяната

Кое е първото нещо, което можете да предприемете, за да превърнете 
пасивните граждани в активни? Обсъдете и изиграйте първата стъпка към 
промяната отново като мълчалива „замръзнала картина“. Представете я пред 
класа и запишете коментарите.

Стъпка 4: Обща дискусия

Споделете преживяванията си, докато обсъждахте, представяхте и слушахте 
коментарите за своите „замръзнали картини“. 

•	 Какви са приликите и разликите между представянията на отделните 
групи?

•	 Коя картина ви затрудни най-много – пасивната, активната или картината 
на промяната?

•	 Коя картина беше най-лесно и най-вдъхновяващо да изиграете?
•	 Как този театрален опит влияе върху реалната ви мотивация да промените 

нещо в живота на вашето училище/населено място/страна/Европа/света?
Идея: Снимайте „замръзналите картини“ и коментарите към тях 

по време на театралната работилница. Използвайте снимките, за да 
напишете статия за училищния сайт или кратък текст за социална медия, 
в която представяте вашите идеи за промяна.
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ДЕЙНОСТ 11
Заседание на общинския съвет 

(симулация)

 Чрез тази симулация ще се запознаете с функциите и начините на работа 
на общинския съвет в местната общност, ще научите какви са правилата 
и процедурите за работа на институциите на местната власт и какви са 
взаимоотношенията им с гражданското общество, ще разберете кои са точките, 
в които гражданите могат да имат достъп до системата за вземане на решения 
на местно ниво.

Подготовка

•	 След обсъждане в класа изберете проблем, който ви интересува и е от 
значение за местната общност. Например пустееща общинска площ, на която 
може да се създаде или модерен градски зелен парк, или спортна зала. 

•	 Запознайте се с гледните точки към избрания проблем на различни хора 
или институции в общността. Проучете местните медии, изказвания на политици, 
местни лидери на мнение, родители и т.н. 

•	 Обсъдете резултатите от проучването и подгответе вариант за политическо 
решение, който да бъде внесен за обсъждане от общинския съвет от името на 
местна гражданска организация. 

•	 На основата на съществуващия правилник за работа на общинския съвет 
във вашето населено място изгответе процедурни правила за работата на съвета, 
които да следвате по време на симулацията.

•	 Разделете се на групи, които да отразяват като съотношение 
разпределението на политическите сили в общинския съвет и съответните 
граждански интереси в общността. Всяка от групите обсъжда внесеното 
предложение за решаване на местния проблем и изготвя своя позиция по 
представения проект за политическо решение.

Провеждане на заседанието

•	 В избран от вас ден проведете заседание на общинския съвет, чиято цел 
е приемане на внесеното от гражданите предложение за политическо решение. 

След симулацията

Дискутирайте опита по време на симулацията с помощта на следните въпроси:

•	 Трудно или лесно беше да вземете решение? Защо?

•	 Каква е ролята на процедурите и правилата в процеса на обсъждане и 
вземане на решение?

•	 Как се постига баланс между интересите на отделните политически сили и 
граждански групи и общото благо?

•	 Каква е ролята на гражданското участие за доброто управление в 
общината?
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ДЕЙНОСТ 12
Цялостна организация на действия по гражданско участие 

(симулация)

12.1. Идентифициране на проблем.

•	 В клас обсъдете списък с проблеми, които се срещат във вашата общност 
или в национален и европейски план. Това може да бъдат проблеми в 
общността, в училище, проблеми на младите хора или такива, свързани 
с демокрацията, свободата или околната среда.

•	 Подгответе списък с въпроси за събиране на информация и анализ на 
проблемите. 

•	 Разделете се на малки групи. Всяка група има задача да проучи един от 
набелязаните проблеми.

•	 Съставете списък на хора от общността, които може да интервюирате, 
за да се информирате по-добре. Това може да бъдат приятели, членове 
на семейството, съседи и др. Какво знаят те за проблема, какво е отно-
шението им към него? Обмислете предварително с вашите съученици 
основни въпроси, които да задавате по време на интервютата. 

•	 Изследвайте информацията в местните медии по темата – печатни, ра-
дио и телевизия.

•	 Обсъдете събраната до момента информация в клас и изберете проблем, 
върху който всички ще работят.

12.2. Събиране на информация.

•	 След като сте избрали проблем, обсъдете в клас потенциалните източ-
ници на информация – библиотека, местни медии, администрации и 
агенции, НПО, учени, адвокати и др. 

•	 След като сте направили списък, разделете класа на изследователски 
групи, които да поемат съответните източници. Изгответе насоки за на-
миране и проверка на качеството на информацията. Приложете знания-
та и уменията си за критично използване на информационни източници. 

12.3. Обсъдете възможните решения на проблема.

•	 Обсъдете събраната до момента информация в клас. Преценете на кое 
ниво – местно, национално или европейско – е необходимо да се адре-
сира този проблем. 

•	 Отново разделете класа на групи и изследвайте какви предложения за 
решения съществуват до този момент. Какви са мерките, които публич-
ната власт е осъществявала или планира да осъществи, и т.н. 
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•	 Обсъдете наличните предложения и разработете свое собствено пред-
ложение, което според класа публичната власт трябва да приеме.

12.4. Разработете план за действие как да повлияете на органите на 
властта, за да приемат вашия план.

•	 Изгответе схема на институционалния път, който трябва да измине ва-
шето предложение.

•	 Идентифицирайте точки за достъп до системата за вземане на решения.

•	 Идентифицирайте начини и комбинация от действия, чрез които можете 
да повлияете: подписка, петиции, публични обсъждания, привличане на 
експерти, медийни кампании и др. 

12.5. Създайте публично портфолио на информацията и изготвения 
план за действие – включете всички графики, схеми, снимки, данни и самия 
план. 

12.6. Презентирайте портфолиото си пред други класове, институции, 
НПО и т.н. 
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Препоръки към учителите по дейност 1

Може да добавяте ваши примери за истинско или привидно гражданско 
участие, като подбирате такива конкретни действия, които отговарят на по-
сочените в дефиницията характеристики или не притежават една или някол-
ко от тях.

Упражнението може да направите писмено като таблица или да разигра-
ете като „гласуване с краката“. На разстояние в класната стая закрепете две 
картончета ДА и НЕ, а учениците с движение в пространството се позициони-
рат в близост до този отговор, който изразява тяхната позиция. Важно е да 
изисквате аргументация за решенията им.

Препоръки към учителите по дейност 2

Може да използвате и други статистически данни, които са достъпни и 
са по-актуални от посочените. Резултатите от цитираното изследване дават 
възможност да се дискутира защо българските младежи са по-склонни към 
граждански действия, които са конкурентни и коригиращи спрямо властта, а 
европейските – по-склонни към сътрудничество. Така може да бъде поставен 
и въпросът за доверието между хората и към институциите, което е осново-
полагаща ценност на демокрацията. 

Препоръки към учителите по дейност 5

Като материал за анализ в първата част на дейността при сравняване на 
политически речи може да използвате следните примери:

•	 речта на Тръмп при спечелването на президентските избори срещу реч-
та на сенатор Маккейн при неговата загуба;

•	 речи от митинги от началото на демократичния преход в контраст с речи 
на съвременни политици, например Волен Сидеров, Бойко Борисов, Корнелия 
Нинова, Валери Симеонов и др.;

•	 речи на Виктор Орбан, Еманюел Макрон или Ангела Меркел. 

Като въведение към втората част от дейността може да използвате играта 
на развален телефон. Вероятно е при анализа на публикации по една тема да 
установите как медиите „преписват“ една от друга и как в тази верига част от 
информацията се деформира или нарочно се манипулира.

Препоръки към учителите по дейност 6

Може да използвате някои от идентифицираните каузи като съдържател-
на основа на дейностите по застъпничество и идентифициране на заинтере-
совани страни.

Добре е на събитието да поканите ключови представители на институции-
те и на местната общност.
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Препоръки към учителите по дейност 7

Подобно упражнение би довело до разговор и познание за съществуващи-
те активни граждани и организации в местната общност и за техните интере-
си. Целта е да се насочи вниманието на учениците към разговор за формира-
не на общност и към това колко е важно да се търсят съюзници за местните 
каузи. 

Тема за подобно упражнение би могла да бъде и важна инициатива/ка-
уза, която може да събере интереси от различни европейски държави. Това 
упражнение е възможност учениците да изследват темата за Европейската 
гражданска инициатива и да идентифицират каузи, които биха събрали необ-
ходимата гражданска подкрепа. 

Препоръки към учителите по дейност 9

При анализа на втората сцена от филма „Кръгът“ може да свържете 
дискусията с познанията на учениците по логика и по-специално за 
неформални логически заблуди, тъй като „аргументацията“ на главната 
героиня при разгръщането на нейната идея за „истинската демокрация“ 
предоставя показателни примери в това отношение. Неформалните заблуди 
са вид грешка в аргументацията (както в случая), но може да се използват 
като целенасочено средство за манипулация на общественото мнение.

Препоръки към учителите по дейност 12

При проучването на информация за избрания проблем и възможните му 
решения може да насочите учениците към основните правила на медийната 
грамотност – например като използвате дейност 5 от тема 9 (На кои медии се 
доверяваме). 

Планиране на учебните часове

В зависимост от времето, което сте решили да посветите на тази тема според 
годишния ви план (разпределение), може да изберете 1 – 2 от въвеждащите 
дейности и да продължите с няколко от дейностите, които дават възможност 
за задълбочаване по темата. Препоръчваме, независимо от това дали сте 
планирали да работите в 3, или 6 учебни часа, да завършите с дейност, която 
дава възможност на учениците да извършат реално действие – предложение 
за политика, изработване и осъществяване на проект и други подобни.
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8.      Препоръчителна литература по темата.

За учители

•	 Демокрацията на участието в 5 пункта: https://bit.ly/35H0aW5.

•	 Европейците за демокрацията: разбирания и оценки. Основни 
резултати от 6-ата вълнà на Европейското социално изследване:                                                                      
https://bit.ly/3kMJhgS.

•	 Информация за европейски граждански форум „Граждани – участие – 
политики: възраждане на Европейския проект“: https://bit.ly/3nydUbG.

•	 Информация за индекс на гражданското участие: https://index.fgu.bg/.

•	 Компас: Наръчник за обучение по правата на човека за младежи:                           
https://www.coe.int/bg/web/compass/democracy.

•	 Наръчник на гражданското участие: https://bit.ly/3kRDiaY.

•	 Наръчник по застъпничество, разработен от „Каритас“, Европа:                              
https://bit.ly/2Kmuf5c.

•	 Обучителни ресурси, свързани с концепцията за демократична култура 
(на английски и френски език): https://www.coe.int/en/web/pestalozzi/
sted-module.

•	 Речник на Нов български университет:

	 Гражданин: https://bit.ly/38VsdTR.

	 Гражданско общество: https://bit.ly/2IRzgSB.

	 Гражданско участие: https://bit.ly/3pFtiVD.

Онлайн гражданско участие

•	 Анализ на филма „Кръгът“ и допълнителни идеи за използването му по 
философия и гражданско образование – Варджийска, Ев. Киноизку-
ството като образователна възможност за етическа рефлексия върху 
проблеми, свързани с използването на информационни технологии. –       
Етически изследвания, 2019, 4, № 2: https://bit.ly/38X4se8.

•	 Граждански диалози: ЕК организира възможност за директни онлайн 
или офлайн срещи на европейски граждани с еврокомисари по различни 
актуални теми: https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_bg.

•	 Дигитална платформа „Футуриум“ насърчава създаването на бъ-
дещи политики на ЕС чрез участие на заинтересованите страни:                                                
https://ec.europa.eu/futurium/en.

•	 Информация за възможността за подаване на жалба за нарушение на 
правото на ЕС: https://bit.ly/36NobKp. 
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•	 Информация за европейски политики срещу дезинформацията в онлайн 
медиите: https://bit.ly/3fgc3W0.

•	 Информация за петиции до ЕП:

	 Обща информация: https://bit.ly/32TSmP5.

	 Видеа: Как работи?: https://bit.ly/3lRjCFu.

	 Защо да започнете петиция?: https://bit.ly/3nBSzy5.

•	 Портал на ЕК „Участие в изготвянето на законодателството“: възмож-
ност за гражданите да участват в обществени консултации и да споде-
лят мнението си за инициативи, политики и законопроекти и рубрика за 
коментари към съществуващи закони в посока на тяхното облекчаване 
и усъвършенстване: https://bit.ly/2UDeatP.

За ученици

•	 Журналистически коментари за представянето на България в послед-
ното международното изследване на граждански компетентности през 
2016 г.: 

	 https://bit.ly/3lL8PMT.

	 https://bit.ly/36VGQUG.

	 https://bit.ly/2UDeAjT.

	 https://bit.ly/390YZTt.

•	 Филмът „Кръгът“, режисьор Джеймс Понсолд, по книгата на Дейв Егърс 
(2017).
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ТЕМА 1.4. УЧЕНИКЪТ И УЧИЛИЩЕТО  
В ДЕМОКРАТИЧНОТО ГРАЖДАНСТВО

I. ДИДАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА УЧИТЕЛЯ.
1. Очаквани резултати по темата.

При работата по темата ученикът може да придобие следните знания, 
умения и нагласи:

Знания

•	 Запознат е с понятието демократична култура и с компетентностите 
за демократично гражданство (според Референтната рамка на компетент-
ности за демократична култура на Съвета на Европа).

•	 Развива гражданска компетентност като една от 8-те ключови ком-
петентности за учене през целия живот (съгласно Европейската квалифика-
ционна рамка за учене през целия живот на ЕК).

•	 Познава възможностите за участие на учениците в управлението на 
училищната среда (например формите на ученическо самоуправление спо-
ред ЗПУО).

•	 Разглежда процесите в съвременното училище от гледна точка на де-
мократичното гражданство (учебна програма за 11. клас).

Умения

•	 Критично използва информация от разнообразни източници и медии 
(местни медии, статистика, училищна документация и др.) за идентифицира-
не и анализ на проблеми в училищната и местната общност.

•	 Оценява степента на демократичност на училищната култура/училищ-
ния живот.

•	 Създава и осъществява проекти, които допринасят за решаване на 
проблеми или за развитието на училищната и местната общност.

•	 Работи в екип.

•	 Общува конструктивно със съученици, учители, училищното ръковод-
ство, институции и представители на местната общност.
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Нагласи

•	 Инициира и участва в значими за училището и местната общност съби-
тия (учебна програма за 11. клас).

•	 Използва и прилага компетентностите по ГО за решаване на проблеми 
на училищната и местната общност (учебна програма за 11. клас).

•	 Търси подкрепа за проектите си от съученици, учители, училищното ръ-
ководство и местни институции.

•	 Осъзнава, че личната гражданска активност има решаващ принос за 
качеството на образованието и демократизирането на обществото.

2.    Връзка с ключови компетентности1:

•	 умения за учене;

•	 социални и граждански компетентности;

•	 инициативност и предприемчивост;

•	 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин 
на живот и спорт.

3. Основни понятия:

•	 личност и общност (училищна общност, местна общност);

•	 демократична култура;

•	 компетентности за демократично гражданство;

•	 самоуправление;

•	 образованието като растеж и развитие.

4.   Възможни връзки с други теми от учебната програма по ГО за                                 
11. клас:

•	 тема 1.3. Гражданско общество и гражданско участие;

•	 тема 2.2. Аз и моята гражданска позиция;

•	 тема 3.3. Конструктивно общуване и взаимодействие.

1 Съгласно Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, издадена от министъра на 
образованието и науката, достъпна тук: https://bit.ly/3pI5IHX.
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5. Съдържателни акценти.

    5.1. Oсновно послание.

Работата по темата е насочена към изследване на „големите идеи“ за де-
мокрация, развитие, участие и образование и се стреми към утвърждаване 
на следните основни послания:

Към учителите

•	 „Ние никога не образоваме директно, а индиректно – чрез средствата 
на средата“ (Джон Дюи)1. Решаващ фактор за успеха на ГО е училищната среда 
(дали е демократична, или авторитарна).

•	 Методите на преподаване в ГО са по-важни от съдържанието. Използ-
ването на демократични и кооперативни методи по всички предмети развива 
граждански компетентности.

•	 Демократичното образование може да допринесе за демократизиране 
на обществото.

Към учениците

•	 Образованието има смисъл, защото допринася за личностното раз-
витие, учи ни да живеем в общност и изгражда компетентности, които са 
необходими за активното и конструктивно участие на човека в живота на 
обществото като пълноправен гражданин.

•	 Демокрацията не е даденост, а динамична съвкупност от обществени 
отношения, ценности и институции, които всички ние непрекъснато и отново 
създаваме, поддържаме и развиваме. 

•	 Учениците могат да имат съществен принос за развитието на училищ-
ната среда. 

•	 От личната ангажираност на всеки зависят качеството на образование-
то и демократичният характер на обществото, в което живеем.

5.2. Ключови въпроси.

•	 Какъв е приносът на образованието за демократизирането на общест- 
вото?

•	 Как учителите и учениците могат да работят за изграждане на демокра-
тична култура в училище? 

1 Dewey, J. Democracy and education: An introduction to the philosophy of education. Macmillan, 1916.
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5.3       Разяснения по съдържанието на темата.

•	 Образованието като растеж и развитие

Американският философ Джон Дюи (1859 – 1952) е създател на първата 
цялостна философия на образованието1, която обосновава интерактивност-
та като образователен принцип. За него смислено е това образование, което 
допринася за растежа и развитието (growth) както на личността на ученика, 
така и на обществото. Това личностно израстване е възможно, тъй като са-
мото образование е живот, а не „подготовка“ или „репетиция“ за бъдещето. 
Училището е реален жизнен опит, при който ученикът се развива като неза-
меним член на училищната общност чрез конструктивни взаимоотношения с 
другите.

Целта на всяко мислене и (научно) познание е да изследва проблеми и да 
открива пътища за разрешаването им. Дюи описва общия метод на мислене, 
„логиката на научното изследване“, като целенасочено търсене на познание 
(фиг. 3). 

Фигура 3. Стъпки в научното из-
следване според Джон Дюи

Тъй като това е методът на вся-
ко надеждно познание, според Дюи 
той трябва да бъде и основен метод 
на преподаване в училище. Знанието 
не се преподава „наготово“. Учителят 
създава ситуация, в която учениците 
заедно – като общност от изследова-
тели – откриват знанието в диалоги-
чен и демократичен изследовател-
ски процес на експериментиране и 
аргументация. 

За да изградите култура на изследване, може да ориентирате планиране-
то и структурирането на уроците си според модела на научното изследване.

•	 Класът и училището като изследваща общност

Като член на училището, което е изследваща общност, ученикът усвоява 
култура на изследване, която се проявява по-късно във всички житейски си-
туации. Има много различни начини, по които може да изграждате класа като
 изследваща общност. 

1 Вж. например Dewey, J. Op. cit., където Дюи защитава тезата, че философията изобщо може да бъде разбирана 
като „обща теория на образованието“. Той обосновава интерактивен модел на образованието например в: Дюи, 
Дж. Как мислим. София: Минерва, 2002; Dewey, J. The school and society: Being three lectures. University of Chicago 
Press, 1899; Creative democracy: The task before us. 1939.
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Утвърдени педагогически практики за демократично и кооперативно об-
разование в световен мащаб са например философия с деца1 и сократически 
диалог2.

Изследващата общност е модел и прототип на всяка гражданска общност.

•	 Образование и демокрация

Демокрацията не е нещо, което е установено веднъж завинаги. Всяко по-
коление отново преоткрива, изгражда и развива демокрацията. Образова-
нието може съществено да допринесе за демократизирането на обществото.

•	 Професионални учещи общности

За да са в състояние да изграждат демократична, изследователска и ко-
оперативна култура сред учениците, е необходимо самите учители да я при-
тежават във висока степен. Най-добрият начин за усвояването ѝ е участие-
то в ПУО. Учещата общност е ефективен начин за преодоляване на нагласата 
на индивидуализъм, която все още определя практиката на много учители в 
България. Развитието на ПУО има много позитивни ефекти върху работата 
на учителите: изгражда умения за работа в екип, стимулира нагласи за уче-
не един от друг чрез споделяне на знания и опит, за рефлексивна оценка на 
педагогически практики и за самооценка на своята работа, създава условия 
за взаимопомощ, подобряване на резултатите в работата с учениците, а от-
там и повишена удовлетвореност, мотивация и ентусиазъм на учителите. ПУО 
е възможност за личностно и професионално израстване на учителите и за 
промяна на училищната култура по посока на демократизиране и сътрудни-
чество, което подобрява постиженията на учениците. Този подход е фокуси-
ран върху научаването, а не върху преподаването.

Типични дейности за добре работещите ПУО са: редовни срещи на екипа 
за изграждане на споделена визия за промяна, за обмен на практики, дис-
кутиране на проблеми, избор на решения и оценка на постигнатото; съв-
местно планиране на уроци; екипно преподаване от двама-трима учите-
ли (междупредметни връзки, интердисциплинарни проекти); взаимопо-
мощ и подкрепа чрез взаимни посещения в час за даване и получаване на 
обратна връзка. ПУО не е методическо обединение, нито формална група. 
Учителите се обединяват за постигането на конкретна вдъхновяваща цел. 

1 Педагогически модел за интерактивно образование, който развива високоорганизирано (критическо, 
творческо и загрижено) мислене, диалогични и аргументативни умения чрез демократичен процес на съвместно 
изследване в класа като изследваща общност. Придобива световно разпространение през 70-те години на ХХ в. 
чрез работата на американския философ Матю Липман (1923 – 2010). В момента се практикуват разнообразни 
подходи в многобройни образователни системи по целия свят, включително и в неформалното образование в 
България. 
2 Съвременен подход за философски изследвания в група, който се основава, от една страна, на традицията в 
лицето на Сократ и Платон и от друга страна, на работата на немските философи от ХХ в. Леонард Нелсон (1882 – 
1927) и Густав Хекман (1898 – 1996). В момента се практикува в разнообразни ситуации: формално и неформално 
образование на деца и възрастни, медицинска етика, мениджмънт, социална работа.
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В едно училище може да има няколко такива общности, ориентирани към пос-
тигането на различни ключови цели. Всяка ПУО има лидер, който организира 
редовните срещи на екипа, проследява напредъка към целта и индикаторите 
за успех и оказва подкрепа на членовете на общността1. 

•	 Онлайн платформи за продължаващо обучение

Съществуват различни онлайн общности на професионалисти в образо-
ванието в България и Европа, които предоставят на учителите разнообразни 
възможности за продължаващо обучение и придобиване на допълнителна 
квалификация, например безплатни онлайн обучителни курсове или публи-
кации на експертни мнения, иновативни образователни политики и добри 
практики. Тези платформи създават динамична среда, която насърчава он-
лайн общуването и сътрудничеството между професионалисти от различни 
образователни степени, като се насърчават съвместни проекти. Примери 
за такива платформи, създадени и поддържани от ЕК, са eTwinning и School 
Education Gateway. Тези платформи предоставят също така и разнообразни 
ресурси, някои от които на български език, включително в областта на ГО – 
за тях ще намерите повече информация в препоръчителната литература по 
темата.

•	 ГО като приоритет на ЕС

ЕС насърчава ГО чрез разнообразни образователни политики, препоръчи-
телни модели и осигуряване на качествени образователни ресурси.

Гражданската компетентност като ключова компетентност за 
учене през целия живот

Съветът на ЕС официално препоръчва на страните – членки на ЕС, да ори-
ентират своите образователни политики към придобиване на ключови пре-
носими компетентности, които осигуряват възможност на гражданите да се 
учат през целия си живот. Една от идентифицираните осем ключови компе-
тентности е т.нар. гражданска компетентност. 

Гражданската компетентност се дефинира като „способността за действие 
като отговорни граждани и за пълноценно участие в гражданския и социал-
ния живот въз основа на разбиране на социалните, икономическите, правни-
те и политическите понятия и структури, както и световните събития и устой-
чивост“2. 

1 Примери за изграждане на професионални учещи общности в България са училищата по програмата „Лидерство 
в образованието“ на Фондация „Америка за България“, мрежата от учители на Фондация „Заедно в час“, както 
и тази на „Клуб за ентусиазъм и професионализъм“ към катедра „Философия“ на Философско-историческия 
факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, който обединява учители по философия и ГО от региона.
2 Референтната рамка за осемте ключови компетентности за учене през целия живот е достъпна тук:  https://bit.
ly/2KoADsH, с. 10 – 11.
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Основи на гражданската компетентност са разбирането на общите евро-
пейски ценности, познаването на исторически събития и актуални общест-
вено-политически процеси, осъзнаването на взаимовръзките между нацио-
нална културна и европейска идентичност, зачитането на човешките права 
и развитието на демокрацията. Уменията за гражданска компетентност са 
свързани със способността за ефективно участие в демократичното вземане 
на решения на всички равнища и в граждански дейности. 

Референтна рамка на компетентности за демократична култура

През 2016 г. екип от професионалисти разработва за Съвета на Европа мо-
дел, наречен Референтна рамка на компетентности за демократична култура, 
който да стане основа за промяна в образователните политики. Понятието за 
демократична култура е този елемент, който „надгражда“ законите и инсти-
туциите, за да функционира обществото по демократичен начин. Демокра-
тичната култура е описана като съвкупност от 20 основни компетентности, 
разделени в четири групи: ценности, нагласи, умения и знания и критично 
разбиране. Този модел създава възможности да се отиде отвъд границите 
на простото знание за демокрацията, което не води до съществени проме-
ни в обществения и политическия живот, и да се създават възможности за                  
реални действия, основани на наученото. Понятието компетентност включ-
ва прилагането на всичко научено и ангажирането на личността за действие 
в конкретна ситуация. Моделът може да се използва на всички равнища на 
образователната система – при създаване на политики, във висшето и сред-
ното образование, в ГО в училище (вж. повече материали за рамката в Препо-
ръчителна литература по темата).

Свободно достъпни ресурси по ГО

ЕС разработва програми за обучение на ученици, които помагат за опозна-
ване на местните, националните общности и ЕС, развиват компетентности за 
участие в гражданското общество и в процеса на вземане на решения. Разно-
образни учебни ресурси, преведени на различни езици, са достъпни онлайн. 
Може да се използват както като част от училищното образование, така и за 
самостоятелно неформално учене.

На местно ниво може да бъдат посочени разработените видеоуро-
ци по предмета ГО за 11. клас, достъпни на образователната платформа                                          
www.ucha.se. Тези уроци са резултат от общите усилия на Представителство-
то на ЕК в България, фондация „Софийска платформа“ и „Уча.се“.

Програми за младежки обмен и за споделяне на опит между учители

ЕС развива програми за обмен на опит между учениците от различни учили-
ща в ЕС за насърчаване на ГО. Една от тези програми е „Еразъм+“. Тя включ-
ва различни дейности и създава възможности както за обмен на ученици 
и студенти, така и за споделяне на опит между учители за повишаване на 
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тяхната квалификация1. От друга страна, програми като „Европа за гражда-
ните“ и „Права, равенство и гражданство“ например подпомагат проекти в 
областта на гражданското участие2.

6.   Предложения за методи за изграждане на среда за интерактивно 
учене в часа.

В работните материали за ученика по тази тема се предлагат задания за 
дейности, които дават възможност за:

•	 анализ на философски и юридически текст; 

•	 дискусии; 

•	 използване на асоциации и метафори; 

•	 анализ на анимационен и на игрален филм; 

•	 анализ на казус; 

•	 работа по проект; 

•	 работа с инфографика; 

•	 дизайн на идея за промяна в училищната среда (разбиране по дизайн).

II. РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ.

7. Варианти за дейности по темата. 

В следващите страници ще намерите варианти за дейности по темата, 
които може да принтирате/ксерокопирате и да работите по тях с учениците.

1 Повече информация за програмата е достъпна тук: https://bit.ly/2ISwGLS; и тук: https://bit.ly/3pCrsFb. 
2  Повече информация за двете програми е достъпна тук: https://bit.ly/2UImbxm. 
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ДЕЙНОСТ 1
Картографиране на училищното пространство

В стаята са разположени табелки с обозначения на ключови 
места от училището. Вашият учител ще ви задава последовател-
но въпроси, на които вие ще „отговаряте“, като се придвижвате в 
близост до тази табелка, която назовава мястото, съответства-
що на вашия отговор, например:

•	 Къде в училище прекарвате най-много/най-малко време?

•	 Къде се чувствате най-добре? Къде се чувствате най-неудобно?

•	 Коя част от училището бихте искали да промените и как?

След като всички изберат местата си, дискутирайте в класа защо сте из-
брали съответното място. В аргументацията си може да използвате наблюде-
ния, примери от личния си опит в училище или от живота на класа/училище-
то. По време на дискусията спазвайте принципите на диалогичната култура, 
като взаимно изслушване, кратко и ясно говорене, аргументиране на личната 
позиция.
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ДЕЙНОСТ 2 
Асоциативен облак

•	 Запишете в тетрадките си понятието училищна общност. В про-
дължение на 2 минути отбележете колкото може повече асоциации 
с това понятие. 

•	 Обсъдете по двойки записаните асоциации и изберете три от тях, 
които да предложите за записване в асоциативния облак на класа. 
Помислете как ще аргументирате предложенията си. (5 минути)

•	 В класа обсъдете предложенията на двойките и запишете на дъската, 
в асоциативния облак на класа, тези от тях, за които всички сте убедени, че 
принадлежат към понятието за училищна общност.
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ДЕЙНОСТ 3

 Правила за взаимодействие в класа (или училищната общност)

Всяка група има нужда от правила, за да могат членовете ѝ да общуват 
конструктивно и да работят ефективно заедно. Може да участвате в управле-
нието на училищния живот, като сами изработите насоките за общуване и 
взаимодействие в класа и училището като общност. 

•	 Разделете се на 4 малки групи. Ще получите картон, маркери и други 
материали.

•	 Разполагате с 15 минути да изработите в малката група 8 правила за 
общуване и взаимодействие в класа. Определете какви санкции предвиждате 
при нарушаване на правилата и с какви поощрения ще стимулирате съучени-
ците си да ги спазват.

•	 За 4 минути представете вашите предложения за правила и послед-
ствия пред класа. 

•	 След като чуете всички 32 предложения, изберете 8 правила на класа, 
като гласувате. Всеки ученик има 8 гласа. Гласувате, като поставите звездичка 
върху плаката срещу това правило, което ви харесва. Осемте правила, събра-
ли най-много гласове (звездички), стават правилата на класа.

•	 Нека някой изработи красиво табло с избраните правила на класа, кое-
то да закрепите на видно място в класната стая. 
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ДЕЙНОСТ 4
Смисълът на образованието 

(работа с текст)

Прочетете двата текста и дискутирайте с помощта на въпро-
сите към тях.

Текст 1

Що е образование?

Вярвам, че единственото истинско образование се постига, когато спо-
собностите на детето биват стимулирани от възникващите край него 
социални ситуации. Те изискват от него да действа като член на общност-
та, да надмогне първоначалните рамки на действията и чувствата си и 
да погледне на себе си от гледна точка на групата, към която принадлежи. 
Чрез реакцията на другите към неговите действия то разбира техния со-
циален смисъл и узнава тяхната стойност. [...]

С идването на демокрацията и съвременната индустрия е невъзможно 
да се предскаже какво ще представлява цивилизацията след двайсет го-
дини. Затова е невъзможно да подготвим детето за някакъв конкретен 
комплекс от условия. Да го подготвим за бъдещия живот означава да му 
позволим да владее себе си; така да го подготвим, че да може да използва 
докрай способностите си; [...] да умее да преценява условията и да действа 
ефективно [...]

Що е училище? 

Вярвам, че училището е преди всичко социална институция. Тъй като 
образованието е социален процес, училището е чисто и просто онази фор-
ма на социален живот, в която всичко трябва да помага на детето да чер-
пи от наследството на човешката раса и да използва способностите си в 
полза на обществото. 

Вярвам, че образованието е част от живота, а не подготовка за бъдещо 
живеене. [...]

Вярвам, че нравственото образование стъпва върху тази концепция за 
училището като форма на обществен живот и че най-доброто и най-дъл-
бокото етическо образование е тъкмо онова, което изхожда от необходи-
мостта да влезеш в истински взаимоотношения с другите в единство на 
действието и мисълта. Доколкото разрушават или пренебрегват това 
единство, съществуващите образователни системи затрудняват или 
направо възпрепятстват получаването на истинско етическо възпита-
ние.    [...]
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Затова вярвам, че първостепенната основа на образованието се крие в 
способностите на детето, развивани съобразно същите конструктивни 
принципи, които са създали и самата цивилизация.

Вярвам, че единственият начин да накараме детето да осъзнае своето 
социално наследство, е да му позволим да извършва онези фундаментални 
типове дейности, които са направили цивилизацията такава, каквато е. 
[...]

Най-сетне, вярвам, че образованието трябва да се схваща като посто-
янна реконструкция на опита; че процесът и целта на образованието са 
едно и също нещо. [...]

Училището и социалният прогрес 

Вярвам, че образованието е основен метод за социален прогрес 
и реформи. [...]

Вярвам, че дългът на обществото към образованието е негов 
първостепенен морален дълг.

Вярвам, най-сетне, че учителят се занимава не само с обуче-
нието на отделните личности, а и с формирането на истински со-
циален живот.

Джон Дюи, „Моето педагогическо кредо1

Въпроси към текст 1:

•	 Какъв е приносът на училището за развитието на детската личност и на 
обществото?

•	 Подберете един от възгледите на Джон Дюи, с който сте съгласни и за 
който смятате, че се отнася за вашето училище/българското образование. 
Обосновете избора си.

•	 Коментирайте един от възгледите в текста, който смятате за много ва-
жен, но който все още не е характерен за българското училище. Как може да 
се промени това?

Текст 2

Какво е да си образован? 

Образованието е нещо, което хората правят със себе си и за себе си. 
Човек се образова. Да ни обучат могат други, да образова обаче може само 
всеки сам себе си. Това не е само игра на думи. Да образоваш себе си наис-
тина е нещо съвсем различно от това да бъдеш образован. Ние минаваме 
през някакво обучение с цел да можем нещо. Когато обаче се образоваме, 
ние работим за това да станем нещо – ние се стремим да съществуваме 
по определен начин в света. [....]

1  Кредо – верую, израз на основополагащи принципи и убеждения.
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Страстно образование

Образованият човек може да се познае по неговите бурни ре-
акции на всичко, което е пречка пред образованието. Реакциите 
са бурни, защото всъщност става дума за всичко – за ориенти-
ране, за просвещение и себепознание, за въображение, за самооп-
ределение и морална чувствителност, за изкуство и за щастие. 
Не може да има никакво снизхождение и никакво безразличие към 
преднамерено издигнатите препятствия или пък към циничната 
немарливост. [...] Изобщо, образованият е човек, който се гнуси от 
определени неща – от лъжливостта на рекламата и предизбор-
ните кампании, от фрази, клишета и от всички форми на неискре-
ност, от евфемизмите и циничната информационна политика на 
военните, от всички форми на надутост и угодничество. [...] Об-
разованият човек гледа на всяка дреболия като на частен случай 
на голяма злина и енергичността на неговите реакции нараства 
при всеки опит за омаловажаване. Защото, както вече казах, ста-
ва дума за всичко.

Петер Бири, „Какво е да си образован?“

Въпроси към текст 2:

•	 Каква е разликата според автора между понятията обучение и образо-
вание? 

•	 Как ще познаете дали един човек е образован?

•	 Какво е за вас образованието?

•	 Към какви обществени явления и практики образованият човек не 
може да остане безразличен? Посочете конкретни примери от училищния и 
обществения живот.

•	 Какви са според вас подходящите реакции на образования човек в слу-
чаите, които предизвикват неговото възмущение?

•	 По-добър гражданин ли е образованият човек? Обосновете позиция-   
та си.

След дискусията по текстовете на Джон Дюи и Петер Бири помислете и об-
съдете в класа:

•	 Коя би трябвало да е най-важната цел на българското образование?

•	 Как образованието може да ни помогне да станем по-активни                                                    
граждани?

•	 По какъв начин образованието допринася за повече демокрация в об-
ществото ни?
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ДЕЙНОСТ 5
„Историята на Рон Кларк“

(анализ на филм)

Рон Кларк е американски учител, роден през 1971 г., работил с 
трудни деца в бедни квартали на Ню Йорк и Атланта. Той успява 
да ги мотивира за високи академични постижения. През 2000 г. 
е избран за учител на годината от „Дисни“. Филмът разказва за 

първата му година като учител в Харлем.

Предварителна задача: Докато гледате филма, отбележете думи, дейст-
вия или реакции на главния герой, които са ви направили силно впечатление.

След като изгледате филма, дискутирайте в класа по следните въпроси:

•	 Какво ви направи най-силно впечатление във филма? 

•	 Как изглежда училището в Харлем, когато Рон започва работа в него? 
Опишете проблемите на учениците и предизвикателствата пред учителите. 
Как мислите, че се чувстват децата и учителите в това училище? Имали ли сте 
подобни преживявания във вашето училище?

•	 Какво е първото, което Рон Кларк прави, преди да започне да препода-
ва? Защо?

•	 Какви цели си поставя Рон?

•	 Какво е това, което прави, когато за пръв път влиза в своя 6. клас?

•	 Рон казва на децата от класа: „Аз ви уча и вие ме учите“. На какво учи 
децата Рон Кларк? На какво те го научават? 

•	 Какво успява да промени Рон Кларк в училището?

•	 Как постига тази промяна? Коментирайте ключови моменти от филмо-
вото действие.

•	 Кой помага на учителя? 

•	 Според вас Рон Кларк добър учител ли е? Обосновете оценката си.

•	 Коя е най-важната промяна, която постига през тази учебна година – 
превръща класа в общност, подобрява успеха на децата, спечелва доверието 
им, изгражда отношения на уважение и партньорство, получава подкрепата 
на родителите, вдъхва увереност у децата в собствените им възможности да 
учат и се развиват, или друго?

•	 Ако можехте да „заемете“ едно от правилата на Рон Кларк и да го въве-
дете във вашето училище, кое правило бихте избрали?

•	 Кои от образователните идеи на Джон Дюи или Петер Бири                                                            
разпознавате във филма?                   
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ДЕЙНОСТ 6
 Компетентности за демократична култура

(работа с инфографика)

След 1989 г. в Република България са приети демократични закони и са 
изградени основните институции на демократичната държава. Въпреки това 
често нямаме усещане, че живеем в демократично общество. Понякога има-
ме чувството, че работата на държавните институции не се основава на де-
мократични ценности и практики. Самите ние като граждани често проявява-
ме толерантност към постъпки, които не съответстват на законите и на цен-
ностите на демокрацията. Как можем да променим тази ситуация?

Демократичната култура е нагласа за реална и подразбираща се демокра-
тичност в обществото, в действията на гражданите и институциите. Демокра-
тичната култура се проявява в конкретните действия на гражданите, за 
извършването на които е необходимо те да притежават определени компе-
тентности. Компетентностите тук се разбират като комплекс от личностни 
качества и ресурси (ценности, нагласи, знания и умения), които се прилагат в 
конкретна ситуация за извършването на ефективно действие и за постигане-
то на промяна.

Фигура 4. Модел на пеперудата (20 компетентности за демократична кул-
тура)
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През 2016 г. експерти на Съвета на Европа разработват Референтна рам-
ка на компетентностите за демократична култура. Разгледайте 20-те компе-
тентности от т.нар. модел пеперудата (фиг. 4) и ги обсъдете в класа с помощта 
на следните въпроси:

•	 Има ли компетентност, за която не сте сигурни как е свързана с демо-
кратичната култура?

•	 Бихте ли премахнали някоя от компетентностите? Бихте ли добавили 
някоя?

•	 Кои от тези компетентности смятате, че притежавате? Кои искате да 
развиете у себе си?

•	 Как възприемате изграждането на компетентностите – като нещо, кое-
то научаваме в училище, или като процес на учене през целия живот? Обос-
новете позицията си.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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ДЕЙНОСТ  7
Демократично и авторитарно училище

(анализ на анимационен филм)

Преди да изгледате филма, се разделете на малки групи, които целенасо-
чено да наблюдават как е представен във филма един от следните елементи 

на училищния живот:

•	 Как е структурирано времето и пространството?

•	 Какви роли играе учителят?

•	 Каква е позицията на учениците: кога са активни, кога са пасивни, кога 
дейностите им са конструктивни и кога – нарушаващи дисциплината?

•	 Какво е отношението на учителите и училищното ръководство към иде-
ите на учениците?

Гледайте филма Escolas democráticas, достъпен тук: 

https://bit.ly/3qwg3Hj (6 минути).

След като изгледате филма, дискутирайте в класа по следните въпроси:

•	 Харесва ли ви училището, представено във филма? Бихте ли искали да 
учите в него? Бихте ли искали децата ви да учат в него?

•	 Обсъдете наблюденията на малките групи върху отделни елементи на 
училищния живот.

•	 Какви са отношенията между учители и ученици, ученици и ученици, 
учители и ръководство? Как мислите, че се чувстват учениците и учителите?

•	 Какво научават и какво не научават учениците в това училище?

•	 Дайте обоснована преценка дали представеното във филма училище е 
демократично, или авторитарно.

•	 Обърнете внимание на контраста между началото и края на филма, къ-
дето са заснети реални деца, и средната рисувана част. Какъв тип училище 
представят едната и другата част на филма?

•	 Как преценявате културата на вашето училище? До каква степен откри-
вате елементи на авторитарна и/или на демократична училищна култура?

•	 Какво бихте променили, за да стане вашето училище по-демократично?
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ДЕЙНОСТ 8
Демократизиране на училищния живот чрез участие в процесите на 

вземане на решения и създаване на училищни политики 
(работа с текст и дискусия)

8.1. Работа с текст.

Закон за предучилищното и училищното образование 

Прочетете текстовете от закона и дискутирайте: какви ценности са в осно-
вата на тези разпоредби; какви възможности за участие предоставят; кои от 
тях се реализират във вашето училище и кои бихте искали да въведете.

Чл. 3: Образованието е национален приоритет и се реализира в съот-
ветствие със следните принципи: [...]

8. Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на 
ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и 
към способността му да прилага усвоените компетентности на практи-
ка; [...]

10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправле-
ние и децентрализация; 

11. Ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с 
нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани 
страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

Чл. 171: (1) Децата, съответно учениците имат следните права:

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигур-
на среда;

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния про-
цес;

3. да избират профила и професията;

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от 
училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни ча-
сове; [...]

9. да участват в проектни дейности;

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включи-
телно за избираемите и за факултативните учебни часове;

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъжда-
нето при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната 
общност, в т.ч. училищния учебен план;
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12. да получават съдействие от училището и от органите на местното 
самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги 
засягат, както и при участие в живота на общността; [...]

13. (2) Учениците участват в училищния живот и в организационното 
развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправле-
ние на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището по 
предложение на учениците.

Чл. 172. (1) Учениците имат следните задължения:

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и 
да допринасят за развитие на добрите традиции;

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и 
да не прилагат физическо и психическо насилие;

4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на 
училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с 
облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник; [...] 

9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището;

10. да спазват правилника за дейността на институцията; [....] 

Чл. 174. (1) Институциите в системата на предучилищното и училищ-
ното образование осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата 
и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и 
доставчиците на социални услуги.

(2) Институциите в системата на предучилищното и училищното об-
разование самостоятелно разработват и прилагат цялостни политики 
за:

1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

2. изграждане на позитивен организационен климат;

3. утвърждаване на позитивна дисциплина;

4. развитие на училищната общност.

(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създа-
ване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения 
на загриженост между всички участници в процеса на образование.

8.2. Дискусия. Допълнителни дейности.

Дискутирайте в класа възможни предложения в някои от след-
ните области според конкретната ситуация във вашето училище. Изберете 
най-доброто предложение на класа и го оформете подходящо за представяне 
пред училищното ръководство.
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•	 Какви допълнителни извънкласни дейности да бъдат организирани в 
училището?

•	 С какви дейности може да бъде обогатен Годишният план на училището?

•	 Какви области/теми/умения за живота бихте искали допълнително да 
изучавате в училище извън класическите учебни предмети?

Например: финансова грамотност, медийна грамотност, оказване на пър-
ва долекарска помощ, реакция при бедствия и аварии, сплотяване и взаимно 
опознаване между учители и ученици, други:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

8.3. Дискусия. Училищни политики.

Училищните политики са предварително договорени прави-
ла, които изразяват споделени ценности в училищната общност. Политики-
те са препоръчителни насоки за ефективно поведение на всички членове на 
общността в определени типични ситуации. След обсъждане в класа напра-
вете аргументирани предложения за изработването на училищни политики 
в някои от следните области или в друга, която е особено важна за вашето 
училище:

•	 хранене в училище;

•	 отсъствия от училище;

•	 почистване и събиране на отпадъците;

•	 използване на мобилни телефони в училище;

•	 организиране на празненства и екскурзии;

•	 участие в извънкласни дейности;

•	 реакция при случаи на агресия и насилие;

•	 провеждане на час на класа;

•	 разходване на част от училищния бюджет;

•	 измама при изпити и плагиатство;

•	 взаимопомощ между съучениците;

•	 работа с надарени деца и ученици със специални потребности;

•	 включване на родителите в училищния живот.
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ДЕЙНОСТ  9
 Проект за промяна в училищната среда

9.1. Дискусия.

Средата, в която учим и живеем – както физическа, така и 
социална – има голямо въздействие върху човешките отношения 
и постижения. Разгледайте снимките и дискутирайте:

•	 Кое училище/коя класна стая предразполага към учене?

•	 Къде бихте се чувствали по-добре?

•	 Коя училищна среда е по-благоприятна за изграждането на 
демократична училищна култура?

       1. ОУ. „Никола Вапцаров“,                  2. Училище
      гр. Берковица1  

 

  3. Училище        4. 51. СОУ „Елисавета Багряна“, 
         гр. София2

           1 https://bit.ly/2K5j6Wr
           2 https://bit.ly/37gDrRC
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9.2. Дизайн на идея.

Предлагаме ви възможност да изработите ваша визия за 
насърчаваща и демократична училищна среда. Разделете се на 
малки групи и преминете заедно през 5-те стъпки в процеса на 

дизайн на вашата идея. Документирайте всяка стъпка от процеса със снимки 
или кратки видеозаписи.

Задача: Създайте проект за промяна на физическата или социалната 
среда във вашето училище, така че то да стане по-демократично и по-
предразполагащо към общуване и качествено учене.

1. Задаване на въпроси.

•	 Какво в училищната среда оценявате като проблематично? Решете дали 
ще работите върху физическата, или върху социалната среда в училище.

•	 Какви са потребностите и желанията на вашата училищна общност? 
Какво бихте искали да промените? Какви са реалните ограничения, с които 
трябва да се съобразите? 

•	 Изберете на кой проблем ще търсите решение/коя възможност ще 
реализирате.

Конкретен резултат: списък с проблеми и възможности и избор на 
проблем/възможност.

2. Използване на въображението.

•	 Съберете и запишете креативни идеи за промяна/решения на избрания 
проблем.

•	 Потърсете информация в интернет, която да ви помогне в търсенето на 
възможни решения. Припомнете си това, което вече знаете за демократичната 
култура и компетентностите на демократичното гражданство.

•	 Дискутирайте и изберете най-подходящото решение според вас. 
Посочете основанията за избора си.

Конкретен резултат: плакат с възможни идеи за промяна и избор на най-
добрата идея.

3. Планиране.

•	 Опишете подробно идеята си. Скицирайте я и я нарисувайте. 

•	 Разработете подробен план за осъществяването ѝ. Осигурете необхо-
димите материали. 
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Конкретен резултат: скица/план на идеята за подобряване на училищната 
среда.

4. Създаване.

•	 Като следвате своя план, изработете реален модел/прототип на избра-
ното решение. Може да използвате всякакви подръчни или рециклирани ма-
териали.

Конкретен резултат: прототип/модел/първи вариант на избраното реше-
ние.

5. Усъвършенстване.

•	 Представете прототипа/модела на вашето решение пред съучениците 
си. Обяснете им каква е идеята ви, и си отбележете техните коментари.

•	 Дискутирайте в малка група как може да вземете предвид коментарите 
на съучениците, за да подобрите първоначалната си идея. 

•	 Направете подобренията и документирайте промените.

Конкретен резултат: подобрен прототип/модел/вариант на избраното ре-
шение.

Може да прилагате същия метод за дизайн на идеи в 5 стъпки при други 
творчески проекти – за създаване на проекти за ритуали и символи на класа 
или училището, които изразяват демократична култура, като химн, лого, 
униформа, поздрав, звънене на звънеца, училищен празник на демокрацията 
и др.
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ДЕЙНОСТ 10
Анализ на казуси

Разгледайте и анализирайте следните казуси, като се ориентирате с 
помощта на примерните въпроси:

Какъв е проблемът в казуса? Кои са заинтересованите страни? Какви са 
причините за проблема/конфликта? Какви възможни решения предлагате? 
Обосновете се кое според вас е най-подходящото решение.

•	 В училището не е разрешено на учениците да пият вода в час, защото 
учителите смятат, че така младежите се разсейват и не внимават достатъчно.

•	 До входа на училището има стена, която е в много лошо състояние, с 
грозна олющена мазилка. Всеки ден учениците минават поне по два пъти 
покрай нея на влизане и излизане от училищната сграда.

•	 Училищният съвет организира благотворителен коледен базар, на 
който е събрана значителна за учениците сума. Когато учениците от Съвета 
се събират, за да обсъдят за каква кауза да бъдат дарени парите, става ясно, 
че директорът вече е взел решение да бъдат използвани за оборудване на 
кухнята към училищния стол.

•	 На първи март учител раздава на учениците в часовете си мартенички в 
опаковка със символите на определена политическа партия.

•	 Училище, в което се обучават деца от различни етнически групи, една 
сутрин осъмва със стени, надраскани с пречупени кръстове и обидни надписи 
към етнически малцинствени групи (роми и турци).

•	 Двама ученици от семейства в затруднено финансово положение имат 
нужда от помощ. Училището разполага със средства да помогне само на един 
от тях. Стоян се нуждае от помощ, за да заплати таксата за тренировки във 
футболния отбор, а Ивана е спечелила възможност да замине на обмен в 
чужбина. Кого бихте подкрепили?
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ДЕЙНОСТ 11
Идеи за проекти

Изследователски проект

Какво мога да науча, ако ходя на училище в .... европейска страна? 
(изследване на европейски образователни политики)

•	 Разделете се на малки изследователски екипи. Задачата ви е да проучите 
образователната система в избрана от вас страна – членка на ЕС. Проучете 
разнообразни източници в интернет и други медии. Ако имате възможност, 
установете контакт с ваши връстници от тази страна или с български деца и 
младежи, които учат в проучваната от вас държава.

•	 Анализирайте събраната информация според следните насоки:

	Какви са образователните приоритети в тази страна от ЕС?

	Какви прилики откривате между българското средно образование 
и училищата в изследваната от вас страна?

	Какво може да научите в средното училище там, което не може да 
научите в България? Какво може да научите в България, което не може 
да научите в изследваното от вас училище?

	Какви добри практики от изследваната от вас образователна 
система препоръчвате да бъдат въведени в училищните политики на 
вашето училище?

•	 Изработете краен продукт, който отразява резултатите от проучванията 
ви (презентация, кратък филм, постер, театрална постановка или друго).

•	 Представете продукта в класа и училищната общност или го 
публикувайте на училищния сайт.

Проекти за промяна в средата

Проучването на проблеми в училищната и местната общност и представя-
нето на вдъхновяващи каузи подготвят работата по създаването и осъщест-
вяването на реални проекти. 

Потърсете съмишленици за разработване на проект по вашата кауза 
или създайте проект със съученици, който допринася за разрешаването на 
проблем в училищната или местната общност или реализира неосъществена 
до момента възможност за развитие.

•	 Типични училищни проблеми: неуютни библиотеки с остарял кни-
жен фонд; участие на учениците при вземането на решения за живота 
на училищната общност; подобряване на училищната среда; справяне с 
агресия; поощряване на сътрудничеството и взаимопомощта и др.
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•	 Проблеми в общността: доброволчески инициативи за помощ на 
възрастни хора, деца от домове за сираци и деца с увреждания; помощ за 
бездомни животни; екологични инициативи и др.

•	 Възможности: осъществяване на международен ученически обмен; 
участие във фестивали; създаване и развитие на училищни медии и др.

Предлагаме примерни идеи за работа по изследователски проект и за 
проекти, които променят социалната среда. Това са само възможни насоки. 
Истински добрият проект е този, който отговаря на реална нужда – разрешава 
реален проблем или реализира конкретна възможност в училището или 
местната общност.
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Препоръки към учителите по дейност 1

Цел: Артикулиране на личния опит на учениците и структурирана реф-             
лексия върху него; идентифициране на потенциално проблемни места/
области от училищния живот, които по-късно може да бъдат адресирани в               
проекти. 

Подготовка

•	 Изработване на табелки от цветен картон с названията на ключови мес-
та от училищното пространство, като двор, класна стая, коридор, директорски 
кабинет, учителска стая, столова, лавка, фоайе, физкултурен салон, футбол-
но/баскетболно игрище, компютърен кабинет, зала за тържества, кабинет на 
училищния психолог и други според конкретното училище.

•	 Закрепване на табелките на достатъчно разстояние една от друга в 
класната стая/учебното пространство, така че да се виждат добре от всички. 
Може да използвате хартиено тиксо или канцеларска „дъвка“.

•	 Подбор на важните за вашето училище и цели въпроси, например:

	Къде в училище прекарвате най-много/най-малко време?

	Къде се чувствате най-добре?

	Къде се чувствате най-неудобно?

	Кое място е най-авторитарно/най-демократично?

	Коя част от училището бихте искали да промените и как?

Указания за провеждането на дейността

•	 Стимулирайте учениците да се движат активно в пространството. Дви-
жението на тялото насърчава „движението“ на мисълта и предразполага към 
по-лесно споделяне на личната позиция.

•	 Задавайте въпросите един по един, като предвидите достатъчно време 
за дискусия след всяко позициониране в пространството. Времето за диску-
сия може да варира. Не е задължително всеки ученик да се изкаже по всеки 
въпрос, но е добре да имате споделена позиция например по отношение на 
мястото, където има най-много/най-малко ученици. Добре е поне по един 
представител за всяка избрана позиция да сподели мнението си.

•	 Изисквайте учениците да спазват основни принципи на диалогичната 
култура, като взаимно изслушване, кратко и ясно говорене, аргументиране 
на личната позиция. Обърнете внимание на обосновката на личната им пози-
ция.

•	 Задайте поне три въпроса. Започнете с „по-лесен“ (за факти) или пози-
тивен въпрос и надградете с критичен въпрос или въпрос за оценка. Добре 
би било да завършите с въпрос за промяна. Насърчете учениците да опишат 
избраните от тях места и да дадат подробности за търсените промени.
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Препоръки към учителите по дейност 2

Тази техника е разновидност на брейнсторминга. Важно е добре да раз-
граничавате творческата асоциативна фаза (индивидуалната работа) и ана-
литичната фаза (дискусията по двама и общата дискусия на класа).

В края на дискусията може да добавите важни членове на общността, кои-
то учениците са пропуснали, например родителите или непедагогическия 
персонал, или елементи като ценности, отношения или правила. В края на 
дискусията е добре да подчертаете колко важно е чувството за принадлеж-
ност към училищната общност, и да насочите вниманието на учениците към 
взаимовръзката и взаимното влияние между личност и общност. Ние се раз-
виваме като личности благодарение на взаимодействията с общността и на 
свой ред я променяме и развиваме.

Препоръки към учителите по дейност 3

Дейността се изпълнява в рамките на един учебен час. Необходимо е да 
подготвите подходящи материали, с които учениците да визуализират пра-
вилата, например като изработят плакат, който да бъде поставен на видно 
място в класната стая. 

•	 Правилата трябва да са не повече от 8 и да бъдат формулирани пози-
тивно (например „Изслушваме се“, вместо „Не се прекъсваме“, „Идваме на-
време за час“, вместо „Не закъсняваме за час“). Позитивните формулировки 
се възприемат по-лесно от учениците. Фактът, че те сами изработват прави-
лата, повишава мотивацията им да ги спазват. 

•	 Важно е да се помисли и определи какви ще бъдат санкциите при не-
спазване на правилата и какви – поощренията, които да стимулират учени-
ците да ги спазват (например похвала пред родители, тиймбилдинг за класа, 
помощник на учителя и пр.). Санкциите може да бъдат и чисто символични и 
дори хумористични, но при условие че не накърняват достойнството на учени-
ците (например може нарушителите за кратко време да носят смешна шапка, 
да се извинят лично на всеки, да им се ръкопляска шеговито и др.). При изра-
ботване на правилата класът се разделя на 4 групи. Общите правила на класа 
се определят след дискусия по груповите предложения и/или след гласуване.

•	 След като са изработени правилата и последствията (санкции и поощ-
рения), е важно във всеки час да се реферира към тях, тяхната необходимост 
и това, че са изработени демократично от тези, които се очаква да ги спазват. 

•	 По подобен начин може да бъдат изработени и общи правила за взаи-
модействия или общуване в училищната общност.

•	 Тази дейност е класическа техника за управление на дисциплината в 
класа и е подходящо да се осъществи в началото на учебната година/сро-
ка. Същевременно демократичната процедура допринася за формиране на 
граждански компетентности.

 143 



Препоръки към учителите по дейност 4

Цел: Работата с текстовете дава възможност да подчертаете ролята на об-
разованието за развитието както на личността, така и на обществото.

Може да изберете да работите с един от текстовете или да ги разглежда-
те сравнително. Резултатите от дискусията може да използвате за преценка 
на демократичната култура на вашето училище и за рефлексия върху личния 
образователен опит на учениците (същото важи и при анализа на филма „Ис-
торията на Рон Кларк“).

Препоръки към учителите по дейност 5

Като допълнение към анализа на филма може да предложите на ученици-
те да прочетат книгата на Рон Кларк „55 златни правила как всяко дете да ус-
пее в училище и в живота“, която е преведена на български език, и да изберат 
някои от тях, които биха искали да въведат в класа/училището. Може да въз-
ложите задача за изследователски проект, който да проучи и представи рабо-
тата на Академията на Рон Кларк – експериментално училище, което е модел 
за прилагане на неговите педагогически възгледи. Този пример може да пос-
лужи като вдъхновение и стимул за дискусия по възможностите за промяна в 
училищната среда на вашето училище.

Препоръки към учителите по дейност 6

Препоръчително е преди анализа на инфографиката учителят да предста-
ви атрактивно и разбираемо за учениците понятията демократична култу-
ра и компетентност. Тези понятия дават възможност да си обясним защо 
след 30 години живот в демократична държава все още нямаме усещането, 
че живеем демократично, че обществото ни е справедливо към всички граж-
дани. Тук е важно да се подчертае, че можем да променим ситуацията само с 
реални действия. Затова не е достатъчно да имаме само знания за демокра-
цията, а да трупаме личен опит от реални демократични действия още в учи-
лищната среда. Образованието поставя началото на процеса по формиране 
на компетентности за демократично гражданство, който трае цял живот.

Препоръки към учителите по дейност 7

Възлагането на конкретни задачи за наблюдение преди гледането на фил-
ма възпитава критично и конструктивно отношение към мултимедийните из-
куства и допринася за изграждане на медийната компетентност на ученици-
те.

1. Важно е да стимулирате внимателното наблюдение, защото детайлите 
от филма са всъщност фактите, върху които учениците изграждат по-късно 
аргументацията на позициите си в дискусията.
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2. Обърнете внимание, че филмът е изграден върху контраст.

В началото и в края са заснети обикновени деца, които слизат от училищен 
автобус, отиват на училище и се връщат. Основната част на филма е рисувана, 
т.е. схематична и опростена.

Може да използвате този контраст между живо – схематично; цветно 
(светли тонове) – тъмно; спокойно – напрегнато; общност – индивидуализъм, 
за да подчертаете разликата между авторитарно и демократично училище.

Интересен контраст имате и в сцената, в която учителката преподава 
структурата на пеперудата (черно-бяло), и яркия цвят на истинската пеперу-
да, която ученичката наблюдава през прозореца.

3. Може да свържете анализа на филма с работата по текстовете на Джон 
Дюи и Петер Бири за смисъла на образованието, като окуражите учениците 
да оценят доколко представеното във филма училище отговаря/не отгова-
ря на убежденията на философите за доброто училище. Може да използвате 
техните идеи като аргументи при преценката дали училището е авторитарно, 
или демократично.

Препоръки към учителите по дейност 8

Работата с текста от ЗПУО показва на учениците, че законът реално ги ов-
ластява да участват в управлението и насърчава тяхната лична активност. 
Това тяхно право може да се осъществява по различни начини. Последващи-
те предложения за дискусия очертават някои области от училищния живот, в 
които предложенията на учениците може да бъдат много полезни.

Насърчавайте ги да изберат една-две от предложените области или да се 
насочат към друга сфера на училищния живот, която във вашето училище е 
особено чувствителна и се нуждае от промяна. След дискусията подкрепете 
учениците да оформят и аргументират подходящо предложенията си и да ги 
представят пред училищното ръководство.

В приложената литература има много подходящи материали по някои от 
предложените съдържателни области за допълнително обучение в училище. 
Може да ги използвате, за да представите някои от областите накратко, ако 
са непознати за учениците ви.

ЕС създава множество интерактивни образователни ресурси по темите, 
свързани с медийната и финансовата грамотност. Като пример може да бъде 
посочен порталът TAXEDU1, който представлява пилотен проект на ЕС. Него-
вата цел е да даде знания на младите европейски граждани за данъците и 
за това как те засягат техния живот. Порталът е насочен към три възрастови 
групи, на които предлага специализирана информация:

•	 Деца: обяснение какво представляват данъците и какви са ползите за 
всеки. Разделът включва интересни и любопитни факти за данъците в Европа, 
за да направи ученето забавно. Езикът е лесен и достъпен.

1  Вж. повече тук: https://europa.eu/taxedu/about-us_bg.
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•	 Тийнейджъри: описание какво представляват данъците и какви са пол-
зите за всекидневния живот. Този раздел включва повече информация от раз-
дела, предназначен за деца, както и конкретни примери, които са близки до 
интересите на тийнейджърите (сваляне на музика, онлайн пазаруване и т.н.).

•	 Младежи: информация, свързана с тази конкретна фаза от живота, ко-
гато младежите се превръщат във възрастни (трябва ли да плащат данъци, 
когато започват да учат в университет, стартират свой бизнес, работят в дру-
га държава и т.н.).

Информацията се предава чрез игри, материали за електронно обучение и 
клипове за микрообучение, за да могат обучаемите да научат за различните 
форми на данъците и за въпросите, свързани с тях (данъчни измами, укрива-
не на данъци и т.н.), по забавен и привлекателен начин. Разделът за учителя 
предлага ресурси, полезни съвети и трикове за преподаване на информация 
за данъците и за ползите от тях в училище.

Друг пример за полезен портал за преподаватели е уебсайтът „По-добър 
интернет за децата“1, където има множество ресурси, свързани с темата за 
медийната грамотност, дезинформацията, фалшивите новини, инструменти, 
които подпомагат безопасността в интернет, и пр. 

Преди дискусията за училищните политики се уверете, че понятието е 
познато за учениците. Може да посочите и конкретни примери за съществу-
ващи политики във вашето училище.

Опитът на иновативни училища в България показва, че е добре учениците 
да бъдат включвани във всички процеси на изграждане на училищна култура, 
например още при формулиране на мисия и визия на училището. Предложете 
тази възможност на училищното ръководство и ако получите подкрепа, орга-
низирайте участието на учениците в тези процеси.

Препоръки към учителите по дейност 9

Това е творческа задача, създадена с използване на метода „разбиране 
по дизайн“ (understanding by design) – подход за планиране в образованието, 
разновидност на „обратното планиране“, предложен от Джей Мактай и Грант 
Уигинс (1998). Този метод стимулира разбирането, като създава възможност 
за конструиране на образователни дейности, които изискват учениците да 
приложат практически наученото за създаването на конкретен продукт/ 
резултат. Така се постигат цели отвъд простото възпроизвеждане на факти 
и учениците изграждат компетентности за разбиране, визуализиране, 
представяне и коригиране на идеи и проекти, които са напълно преносими 
във всякакви житейски ситуации.

1 Вж. повече тук: https://www.betterinternetforkids.eu/.
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Ако искате процесът на разбиране на идеи да бъде още по-осъзнат, 
може да включите като финална задача изготвянето на обща презентация 
за работния процес. За целта трябва да се погрижите учениците да 
документират всеки етап в процеса на работа със снимки или видео. Удачно е 
документирането на отделните етапи чрез използване на ИКТ приложения за 
споделяне на резултати, като Popplet, Padlet, Trisider, Google Docs, програми 
за видеозаснемане.

Финална презентация: Направете презентация за груповата работа върху 
дизайна на вашата идея. Представете всяка от 5-те стъпки. Кои моменти 
от груповата работа се получиха добре? Къде имахте затруднения? Как 
бихте могли да ги преодолеете? Оценете качеството на резултата и на 
взаимодействието в групата. Представете или публикувайте презентацията.

Същия процес от 5 последователни стъпки може да използвате и при 
други творчески задачи, например за създаване на демократични училищни 
символи и ритуали. Училищните символи и ритуали са важни, защото чрез тях 
по конкретен и видим начин в училищното ежедневие присъстват ценностите 
и принципите на училищната общност.

Препоръки към учителите по дейност 10

Може да използвате казусите като основа за групова дискусия в класа, 
като индивидуално задание в час или за самостоятелна работа. Казусите са 
подходящи и за оценяване. При по-комплексни казуси може да използвате 
критериите за оценяване на писмен анализ на казус, разработени за 
Националната олимпиада по ГО1. 

Може да анализирате конкретни казуси от живота на вашето училище 
или актуални казуси на подходящи теми, които да изработите въз основа на 
съобщения в медиите.

1 Картата за оценка на писмен анализ на казус е приложение към Регламента на Националната олимпиада по 
гражданско образованиe, публикуван на сайта на МОН тук: https://bit.ly/3lKEpdv.
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Насоки за планиране на учебните часове

В зависимост от времето, което сте решили да посветите на тази тема 
според годишния план (разпределение), може да изберете една-две от 
въвеждащите дейности и да продължите с няколко от дейностите, които 
дават възможност за задълбочаване по темата. Препоръчваме, независимо 
от това дали сте планирали да работите в 3, или 6 учебни часа, да завършите с 
дейност, която дава възможност на учениците да извършат реално действие 
– предложение за политика, изработване и осъществяване на проект и други 
подобни.

8.   Препоръчителна литература по темата.

За учители

•	 Референтна рамка на ключовите компетентности за учене през целия 
живот (на български език): https://bit.ly/3nwWkVA.

•	 Референтната рамка на компетентности за демократична култура – 
материали на английски, немски, френски език: https://bit.ly/3pEY2Gm.

ГО като приоритет на ЕС

•	 Платформа eTwinning (за педагози, които работят в детска градина 
или училище): https://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm.

	Помагалото „Учим и практикуваме демокрация с eTwinning“ (2020) 
с препратки към конкретни проекти и e-twinning дейности, които 
насърчават демократичното участие (на български език):  
https://bit.ly/3fcmwls. 
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•	 School Education Gateway e платформа за училищно образование, 
където се публикуват новости относно политиките и практиките в областта 
на училищното образование в Европа, колекции с добри практики от 
европейските проекти и класни стаи; европейски експертни мнения и идеи в 
областта на училищното образование, предоставени под формата на статии и 
интервюта: https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/about.htm.

	Ресурси: европейски публикации, готови за използване 
ръководства и учебни материали: 

https://www.schooleducationgateway.eu/bg/pub/resources.htm.

	Учителска академия – достъп до безплатни онлайн курсове за 
учители на различни теми:

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.htm.

	Тематични страници, включително тема „гражданство“:    
https://bit.ly/35GIUQS.  

•	 Други ресурси по ГО: 

	Разнообразни материали, видео, викторини на български език: 

https://europa.eu/learning-corner/home_bg. 

	Изучаване на европейското културно наследство в платформата 
eTwinning: https://bit.ly/38VSTUl. 

•	 Академията на Рон Кларк – моделно училище и център за квалифициране 
на професионалисти: https://ronclarkacademy.com/.

•	 Добри практики и проекти в сферата на ГО, финансирани от ЕС:

	https://bit.ly/3lLcqun.

	https://bit.ly/3kL7S5U.

•	 Дюи, Дж. Моето педагогическо кредо, превод Зорница Христова (целият 
текст): https://bit.ly/3flzNIE. 

•	 Кларк, Р. Край на скуката в час! Как да вдъхновим децата да учат. 101 
нестандартни решения за родители и учители. София: Изток-Запад, 2013.

•	 Кларк, Р. 55 златни правила как всяко дете да успее в училище и в 
живота. София: Изток-Запад, 2013.

•	 Порталът TAXEDU, пилотен проект на ЕС, целящ да даде знания на 
младите европейски граждани за данъците и за това как те засягат техния 
живот: https://europa.eu/taxedu/about-us_bg.
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•	 Порталът „По-добър интернет за децата“ на ЕС, съдържащ ресур-
си по темите медийна грамотност, дезинформация, фалшиви новини; ин-
струменти, които подпомагат безопасното ползване на интернет и др.:                                                              
https://www.betterinternetforkids.eu/. 

•	 Презентация за ПУО от Лена Парова, директор на ОУ „Св. св. Кирил и Ме-
тодий“, гр. Ветрен: https://bit.ly/3pFMvXj.

•	 Информация за ПУО в България – І АГ „Гео Милев“, гр. Русе: –                                                 
https://bit.ly/35Kq4Zh. 

•	 Epale, електронна платформа за обучение на възрастни в Европа – ев-
ропейски сайт за създаване и участие в онлайн ПУО: https://bit.ly/2IG1Zdp.

•	 Разбиране по дизайн (uderstanding by design), статия в Уикипедия (на 
английски език): https://en.wikipedia.org/wiki/Understanding_by_Design.

•	 McTighe, J., Wiggins, G. Understanding by Design. Second Edition. Alexandria, 
Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development. Missouri State 
University, 2005.

•	 Стратегии за управление на класа – правила за правилата:                                                   
https://bit.ly/3pL0s6c.

За ученици

•	 Бири, П. Какво е да си образован, превод Христо П. Тодоров (целият 
текст): https://bit.ly/2UJ36LH.

•	 Интервю с архитекти, които работят за промяна на училищната среда: 
https://bit.ly/2ITYeAT; https://bit.ly/3nE10ZW.

•	 Информация за първата пасивна еко класна стая в България:                                     
https://bit.ly/3lLSvvk.

•	 Информация за финансирани от ЕС програми за младежки обмен по 
програма „Еразъм +“: https://bit.ly/390eriG ; https://bit.ly/3pHsv6H.

•	 „Историята на Рон Кларк“ – филм по действителен случай за учител в 
предградието на Северна Калифорния, който постига промяна, като рабо-
ти върху нагласите на учениците. Вижте повече информация за филма тук: 
https://imdb.to/38WwtCl.

•	 Каузата на учениците от Френската – уютна училищна библиотека, 
20.12.2019 г.: https://bit.ly/36QXxR2.

•	 Прави повече добро. TimeHeroes – портал с информация за ак-
туални доброволчески мисии по проекти на различни организации:                                                                          
https://timeheroes.org/bg/.

•	 Статия за модерен дизайн на училищни сгради (на английски език): 
https://kebony.com/us/modern-school-building-designs.
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ТЕМА 2.1. ИДЕЯТА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ – 
ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ НА
ГРАЖДАНИТЕ
Коста Костов и доц. д-р Петя Събева

I. ДИДАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА УЧИТЕЛЯ.
1. Очаквани резултати по темата.

При работата по темата ученикът може да придобие следните знания, 
умения и нагласи:

Знания

•	 Обвързва идеята за ПЧ с понятията свобода, справедливост и равен-
ство (учебна програма за 11. клас).

•	 Познава основните конституционни права на гражданите на Република 
България (учебна програма за 11. клас).

•	 Познава международни документи за ПЧ (Всеобща декларация за пра-
вата на човека, Конвенция за защита на правата на човека и основните свобо-
ди, Конвенция за правата на детето), интерпретира степента на приложение-
то им у нас, в ЕС и в света (учебна програма за 11. клас).

•	 Различава случаи на нарушения на ПЧ и познава механизми за тяхната 
защита (учебна програма за 11. клас).

•	 Разграничава универсални ПЧ от колективни и от груповоспецифични 
ПЧ (учебна програма за 11. клас).

Умения

•	 Усъвършенства своите компетентности за тълкуване, интерпретация и 
критичен анализ на различни източници на информация.

•	 Идентифицира и систематизира информация в причинно-следствена 
логическа верига съобразно тематично определен фокус.

•	 Изгражда система от доказателства в подкрепа на изказано мнение, 
вкл. като използва познанията от изучаването на учебни предмети в сферата 
на обществените и хуманитарните науки.

•	 Формулира аргументирани твърдения по дискусионни въпроси в устна 
и писмена форма.

•	 Работи индивидуално, групово и екипно.
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Нагласи

•	 Осъзнава необходимостта от лично участие и отговорност в демокра-
тичното вземане на решения на всички нива (семейство, училище, местна 
общност и др.).

2.     Връзка с ключови компетентности 
1:

•	 ПЧ;

•	 демократично гражданство;

•	 идентичности и различия в обществото;

•	 власт, политика и демократични ценности;

•	 социална политика, справедливост и солидарност;

•	 социални и граждански компетентности;

•	 умения за учене;

•	 умения за подкрепа на устойчивото развитие;

•	 разбира правата на човека като рамка, която може да служи за борба с 
несправедливостите.

3. Основни понятия:

•	 справедливост;

•	 равенство;

•	 права (граждански, политически, икономически, социални, културни);

•	 омбудсман;

•	 Комитет на ООН по правата на детето;

•	 отговорност.

4.    Възможни връзки с други теми от учебната програма по ГО за 11. клас:

•	 тема 1.1. Свобода, граждани и власт; 

•	 тема 1.2. Политика, демокрация и върховенство на закона;

•	 тема 1.3. Гражданско общество и гражданско участие; 

•	 тема 3.2. Малцинства и гражданско общество.

1 Съгласно Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, издадена от министъра на образова-
нието и науката, достъпна тук: https://bit.ly/38YbbEo.
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5. Съдържателни акценти.

5.1. Основни послания.

Основното послание е обвързването на правата на човека със справед-
ливостта и хуманизма, както и насърчаването на отговорното поведение за 
участие в обществения живот.

5.2. Ключови въпроси:

•	 Какви са логическите връзки между понятията справедливост, права и 
отговорности? 

•	 Коя от групите човешки права – универсални, колективни или групово 
специфични – се нарушават най-често и защо?

5.3.     Разяснения по съдържанието на темата.

Въпроси за справедливостта си задава всеки човек, но усещането за спра-
ведливост е най-активно и най-накърнимо именно в младежките години, в 
годините на съзряване и постигане на пълнолетие. Затова е много важно в 
училище към този проблем да се подходи открито и с висока доза внимание. 
Тук рискът за разминаване между теоретичната обосновка на понятието и 
реалното преживяване на справедливостта никак не е малък. За справяне-
то с този риск не са достатъчни само интелектуалните усилия, а се изисква и 
поведенческа, ценностна ангажираност – чрез образованието по права на чо-
века може да се формират самоувереност, търпимост и като цяло грамотност 
за ролята на човека в света. Другият ключов момент е умелото обвързване на 
справедливостта с правата и отговорностите.

Разбирането за справедливост е определяло всяко човешко съжителство, 
включително и в неговите най-ранни форми. Като пример може да се даде 
филмът „Боговете сигурно са полудели“, в който едно племе с първобитни по-
рядки и много беден език решава да изхвърли това, което не може да бъде 
справедливо разпределено (една празна бутилка).

С оглед на темата приоритет би трябвало да има социалната справедли-
вост и нейното отнасяне към правата на човека. Най-често справедливостта 
се свързва с равенството. За какво равенство става дума? Очевидно по при-
рода хората не са равни (еднакви), а се различат по пол, цвят на кожата, етнос, 
физически и интелектуални способности... Равенството е отвъд природата – в 
създадения от човека свят и днес можем да го определим като равнопоста-
веност, която се отнася както за равенството пред закона, така и за равния 
старт, равенството на възможностите, еднаквата мяра и отношение в личен и 
обществен план. 
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В основата на справедливостта като равнопоставеност е уважението към 
човешкото достойнство. Всеки човек притежава неприкосновеност, осно-
вана върху справедливостта, която дори благоденствието на обществото 
не следва да може да нарушава. Както твърди Джон Ролс в своята теория на 
справедливостта, „едно общество е добре уредено, когато е предназначено не 
само да повишава благосъстоянието на своите членове, но и когато се регу-
лира ефикасно от обществената концепция за справедливост“. Тази позиция 
на Ролс може да се използва както срещу идеологията на консуматорското 
общество, така и срещу утилитаризма, в чиято концепция справедливо и мо-
рално е това, което носи най-много благо за най-много хора. Принципите на 
справедливостта често ограничават нашето желание за индивидуално благо-
получие. Затова понякога справедливостта е в напрежение с благополучието 
и учениците не може да не са се сблъсквали с този проблем. При неговото 
обсъждане може да се позовем и на немския философ Имануел Кант. Според 
него да се действа несправедливо, означава да се действа по начин, който 
не успява да изрази природата ни на свободни и равноправни разумни съ-
щества. Такива действия нанасят удар върху самоуважението ни, върху чув-
ството ни за собствена ценност. Именно това разбиране за справедливостта 
е в пряка връзка с концепцията за правата на човека, а ключът и към двете е 
признаването на две ключови за ЕС ценности – върховенството на човешкото 
достойнство и свободата. 

Правата на човека и особено правата на детето са истинско предизвика-
телство пред училищното образование. Често наричаме правата на човека 
естествени, тъй като приемаме, че те са притежание на всички хора само по 
силата на тяхната обща принадлежност към човечеството. Тази естественост 
обаче има своята история на отвоюване. За разлика от справедливостта, пра-
вата на човека са сравнително късен исторически конструкт – едва в епохата 
на Новото време желанието за добър живот се допълва и коригира от разби-
рането на ролята на собствените права и на задълженията към другите. Иде-
ята за правата на човека е невъзможна без формирано разбиране за човешка 
общност, за humanitas. Свободата е абсолютната основа, върху която права-
та на човека се разполагат. Тя полага и универсалността на правата – хора-
та сме обединени в един свят (човечество), защото единствени сме свобод-
ни. Осъзнаването на тази универсалност има своя произход и историческо 
развитие в Европа, а от XIX век то надхвърля нейните граници. Ако в Древна 
Атина правата се отнасят само за мъжете, които са атински граждани (но не 
и за жените, децата, робите, чужденците), във Великата харта на свободите 
(Magna Carta Libertatum, 1215 г.) те засягат най-вече бароните, а свободата на 
словото, обявена в Закона за правата (1689 г.), е насочена преди всичко към 
дебатите в Парламента. През втората половина на XIX век правата са опре-
делени като неотменни (Декларацията за независимостта на САЩ, 1776 г.) и 
естествени (Декларацията за правата на човека и гражданина, 1789 г.). Едва 
чрез Всеобщата декларация за правата на човека (1948 г.) идеята за права-
та на човека получава своето официално и всеобщо признание. Днес правата 
като принцип са вменявани във всяко съвременно законодателство по све-
та, независимо от културните отлики, и затова те са сред основните глобално 
обединяващи идеи. Известният индийски юрист и учен Упендра Бакси ги на-
рича религията на XXI век.
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Важно е да се представят общите основания на правата и разкриването 
им в исторически и културен контекст (а не да се възприемат само като даде-
ност), но проблемите обикновено възникват при тяхното социално упражня-
ване. Как да се реши въпросът с конкуриращите се права? Свободата на сло-
вото може да влезе в конфликт с правото на личен живот; правото на образо-
вание – с правото на вероизповедание... При обосноваването на решението, 
особено в съвременните (либералните) демокрации, най-често срещано е 
позоваването на накърняването на човешкото достойнство, което се издига 
като приоритет. Според Хабермас именно зависимостта между човешкото 
достойнство и правата на човека свързва морала с правото като основа за 
конструирането на справедлив политически ред. Това не означава, че позова-
ването на човешкото достойнство става винаги безпроблемно. И тук може да 
бъдат представени гранични ситуации, какъвто е и даденият пример в листа 
за учениците, представящ едно решение на германския Конституционен съд 
за самолетите бомби.

Друг проблемен момент е напрежението между благо и права и като след-
ствие отказът от права. Процесът на бягство от свободата (в неговите психо-
логически измерения) е обясняван още от Ерих Фром, но тук ще го разгледаме 
през призмата на ГО. Гражданското общество е и култура между крайностите 
на подчинение (на поданика в държавата) и на неподчинение (на крайния ин-
дивидуализъм и егоизъм). В своята книга „Теория на демокрацията“ Джова-
ни Сартори предупреждава, че демокрацията ще загине отново, ако целта – 
по-голямо икономическо благоденствие и равенство, се преследва без оглед 
на средствата. Неговата формула за демокрацията е равенство чрез свобода, 
а не свобода посредством равенство. С нея може да обясним и често среща-
ното твърдение, че говорим само за права, а задълженията остават на заден 
план. Ако направим сравнение между Конституцията на Република България 
от 1991 г. и Конституцията на НРБ от 1971 г. ще видим отчетливо количестве-
ната разликата между задълженията, включени в тях. В страните с либерал-
ни конституции се очаква решаването на обществените проблеми да става 
не толкова чрез задължения към определени доктрини, колкото с участие в 
гражданския контрол на управлението на страната.

Друг проблем, с който вероятно ще се сблъскате в час, е обосноваването на 
колективните и груповоспецифичните човешки права. Защо се допуска прав-
но диференциране? Не са ли достатъчни индивидуалните права (универсал-
ни, граждански…), та нали и отговорността е индивидуална? С развитието на 
хуманизма се стига до извода, че въплътената в правото социална справед-
ливост допуска правно диференциране, ако то следва общи и неперсонализи-
рани правила и е обосновано чрез общоприемливи причини. Според Ролс, за 
да се третират всички индивиди по еднакъв начин и да се гарантира истинско 
равенство на възможностите, обществото трябва да обръща повече внима-
ние на индивидите с по-малко заложби по рождение (например на хората с 
увреждания) и на родените в по-неблагоприятни социални позиции. Идеята е 
да се компенсира влиянието на случайностите в посока към равенството. За-
това за Ролс аристократичните и кастовите общества са несправедливи, тъй 
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като превръщат тези случайности в безусловни основания за принадлежност 
към една или друга класа.

Правата на децата като че ли се приемат безспорно. Очевидно е, че при тях 
принципът е общ, а основанието е общовалидно – детето не става по природа 
човек, а има нужда от време за социализация и за изграждане на личността. 
Конвенцията за правата на детето поставя децата като субект на наднацио-
нални права и защита. Защитата на детето чрез негативните права едва ли 
ще предизвика особени проблеми в процеса на образование. Проблемът въз-
никва с позитивните права и най-вече с овластяването на децата – овластя-
ването на невладеещите себе си (философската дефиниция на пълнолетието 
е свързана именно с овладяването на себе си). Независимо от отношението 
към каузата на 15-годишната Грета Тунберг един факт стана неоспорим – ни-
кога влиянието на учениците върху правенето на политика в световен план 
не е било по-голямо. Как учениците (децата) могат да участват в решенията, 
как разумно да се вслушваме в техния глас? Това вслушване явява ли се раз-
витие на гражданското общество? Отговорите не са никак лесни не само в 
глобален план. Кое право да надделее – това на едно 13-годишно мюсюлман-
ско момиче, желаещо да продължи да тренира и да участва в състезания по 
гимнастика, или на неговото семейство, което не приема облеклото с което 
момичетата са длъжни да участват в състезанията?

Проблемът за правата и отговорностите на учениците е основен за учи-
лищните политики. Ученическото самоуправление може да бъде сведено до 
формални структури с пасивна ученическа общност и манипулируем учени-
чески „елит“. Същевременно учители от много страни изразяват своите опа-
сения за превръщането на правата на детето в издевателство над тях, особе-
но от страна на семейството (последното пък има своите оплаквания от дър-
жавните институции, ангажирани с опазването на правата на детето).

За решаването на тези проблеми не бива нито да подценяваме, нито да 
надценяваме образованието за ПЧ. Добре би било свободата да бъде насър-
чавана от възрастните (не само като фасилитатори (подпомагащи), а и като 
педагози, т.е. като водещи) постоянно, но и с невидимо присъствие. Активната 
позиция и делегирането на отговорности водят до бавни, но реални промени 
– необходимостта от вземане на позитивни решения подтиква учениците да 
търсят смисъл в тях и да откриват възможности за избори, които са законово 
защитени, т.е. учат се да спазват правата на всички страни – ученици, учи-
тели, родители... – и да имат доверие в тях. Джон Ролс определя като голяма 
ценност публичното знание, че живеем в общество, в което можем да разчи-
таме на другите.
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6.   Предложения за методи за изграждане на среда за интерактивно 
учене в часа:

•	 мозъчна атака;

•	 изследване чрез решаване на казус;

•	 групиране чрез графически организатор К-диаграма;

•	 конструиране на анкета и създаване на учебно съдържание;

•	 проектна дейност;

•	 пленарна дискусия.

II. РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ.

7. Варианти за дейности по темата.

7.1. Решаване на казус.

7.1.1. Мотивиране на учебната дейност.

Учителят обяснява, че учениците ще работят в малки групи (3 – 4 ученици) 
с информация, която илюстрира реални ситуации от действителността. Те са 
социалнозначими за млади хора от различни страни в света, тъй като опреде-
лят в голяма степен житейската им съдба. В основата на гледната точка към 
анализа на различни форми на нарушаване на човешките права трябва да е 
мисълта, че описаните събития не се случват тук (в България), но се случват 
сега.

7.1.2. Реализиране на изследването.

В зависимост от целта, отделеното учебно време, микросредата и други 
дидактически детерминанти е възможно адаптивно изпълнение, но най-чес-
то алгоритмичното предписание включва:

•	 Разделяне на класа на малки групи. Избраната техника на групиране 
може да е свързана със: рождени месеци и дни; първите букви на собствени-
те имена; предпочитан цвят/спорт/стил музика или друг белег.

•	 Изпълнение на условията. На всеки ученик се предоставя работен лист, 
който включва ясно разграничими сюжетна, информационна и методиче-
ска част. Сюжетната част е съобразена с нивото на познание на учениците, 
информационната част – с изискванията на учебната програма спрямо кон-
кретните знания и умения, които притежават, а методическата част насочва 
към формата за представяне на крайното решение в писмен вид (вж. Работен 
лист № 1).

•	 Споделяне на резултата от груповата дейност. Обсъждане на рационал-
ността на взетите решения и ролята на международните институции за реша-
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ване на проблема/проблемите.

•	 При самооценяването/оценяването се вземат предвид обективността, 
обосноваността, логичността, задълбочеността и оптималността на реше-
нието. Един от възможните варианти е да се използва система от следните 
показатели:

	Показател 1. Ниво на представените знания по  по темата, зададена в 
условието на казуса.

	Показател 2. Осъзнато разбиране на значението на ключовите понятия 
за идентифициране на проблема/проблемите.

	Показател 3. Правилно тълкуване на фактите.

	Показател 4. Анализ и обобщения на основата на аргументирани твър-
дения.

	Показател 5. Степен на оригиналност на решението, базирано на интер-
претиране на различни източници на информация.

7.2. Графически организатор К-диаграма.

Анализ на текста от Работен лист № 2 чрез индивидуално и общокласно 
(пленарно) попълване на графическия организатор К-диаграма.
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7.3. Конструиране на анкета и създаване на учебно съдържание.

По-нестандартен начин за ангажиране на учениците е създаването на 
анкета чрез възможностите на избрана от тях електронна платформа и из-
ползването на резултатите от проведеното анкетиране за създаване на учеб-
но съдържание по темата. Препоръчителните дейности включват:

•	 Определете целевата група. Насочете проучването си към възрастова-
та група 16 – 18 години.

•	 Дефинирайте целите на вашето проучване. Определете ясно какво ис-
кате да проверите. Консултирайте се с вашия учител. 

•	 Дайте възможност на анкетираните да изразят категорично мнение-
то си. Формулирайте серия от затворени и отворени въпроси, свързани със 
следните теми: 

	Справедливостта и равенството като основа на човешките ценности.

	Гарантиране или нарушаване на гражданските, политическите, иконо-
мическите, социалните и културните права на хората.

	Ролята на институциите за гарантиране на човешките права.

	Отговорността – личен избор или наложена норма?

	Ролята на съвременните медии за налагане на стереотипи спрямо въз-
приемането на правата и отговорностите.

•	 В края на анкетата включете въпроси, свързани с име, възраст, пол и 
др., по които може да съставите профил на респондентите.

•	 Споделете в социалните мрежи (персоналните си профили във 
Facebook, Instagram и др.) линк към анкетата и период за нейното попълване. 

•	 Анализирайте активността (например относителен дял спрямо общия 
брой на контактите ви) и вариативността в отговорите. Оценете наличието/
липсата на познания по темата за правата и отговорностите на гражданите. 

•	 Използвайте резултатите, за да създадете учебно съдържание по те-
мата чрез подкаст. 
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7.4. Проектна дейност.

7.4.1. Идея за проектна дейност № 1 на тема „Правата на (не)приетите 
според международното и българското законодателство – предизвикател-
ства пред приобщаването и интеграцията“.

Проучете текста от Работен лист № 4, както и публикуваната актуална ин-
формация в сайта на ВКБООН1 и онлайн наръчника за процедурите за убежи-
ще и закрила в България2, разработен от Правната програма за защита на бе-
жанци и мигранти на Българския хелзинкски комитет.

ВКБООН е структурното звено, което е създадено през 1950 г., за да ръ-
ководи и координира дейностите за международна закрила и социалното 
подпомагане на бежанците в света. Под негово ръководство са създадени 
и се прилагат Конвенцията за статута на апатридите (1954) и Конвенци-
ята за намаляване на случаите на лица без гражданство (1961), които са 
основните правни инструменти за закрила на лицата без гражданство по 
цял свят. ВКБООН печели два пъти Нобеловата награда за мир заради ог-
ромните си усилия в помощ на бежанците в Европа и света – през 1954 г. и 
през 1981 г. 

Основната цел на ВКБООН от създаването му до днес е да осигури спра-
ведливост, ефективност и качество на процедурата за даване на убежище, 
за да може да осигури международна закрила на разселените лица.

Използвайте проучената информация като опора и съставете екипен иде-
ен проект за социално послание чрез визуален продукт (клип, билборд, по-
стер, реклама), свързано с проблема за спазване на човешките права на бе-
жанците, чийто слоган е „Правото на достоен живот принадлежи на всички“.

7.4.2. Идея за проектна дейност № 2 на тема „Съвременните медии – 
основен източник на информация, включително и за правата на човека“. 

В продължение на седмица или на месец проследете в печатните и елек-
тронните медии отразяването на новини, свързани с правата на човека. Със-
тавете списък, в който ги съотнасяте към едно от трите направления:

Изпълнението на тази част от условието позволява да развиете по-голяма 
1 Интернет страницата на ВКБООН е достъпна тук: http://www.unhcr.org/. 
2

 Наръчникът за процедурите за убежище и закрила е достъпен тук: http://asylum.bg/bg/home-dashboard-bg/.

Отричане на правата Защита на правата Правата в действие
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чувствителност към различните проявления на правата в нашето общество. 
Обсъдете възможните затруднения да направите ясна диференциация меж-
ду посочените направления поради това, че определено действие може да за-
щитава правата на една група, но да отрича правата на друга.

7.5. Предложение за дискусия на тема „Европа в кривите огледала“

В България човек често може да попадне на два крайни образа на Европа: 
1. като строга учителка, която задава домашните задания и не търпи възра-
жения, и 2. Европа като панацея на собствените ни проблеми (най-вече фи-
нансови, т.е. като банкомат).

Дискутирайте кой е верният образ на Европа и има ли един-единствен об-
раз като част от следните въпроси:

•	 ЕС приема законодателни мерки с цел спазване на демократичните пра-
ва по отношение на свободното движение на хора, стоки и капитали; правата 
на потребителите; специфични предпазни мерки, включително от различни 
форми на дискриминация. Доколко ефективни са механизмите за тяхното 
прилагане?

•	 С разширяването на ЕС се подлага на изпитание дълбочината на инте-
грацията. Как се отразяват на социалните придобивки увеличената мобил-
ност и претенциите на мигрантите към същите придобивки?

•	 Как преценявате образа на Европа, пресъздаден през 1850 г. от Иван               
Богоров?

А по-страшното за голотия е да не би да навлязат европци по 
България и тии, като ползват изворите на печалба за нас, щат 
захванат всяко печаловито нечто и ния щем им бъдем прости слу-
ги; за пример имаме фабриката в Ески Заара. То е истина, че ся пре-
хранват много българки, обаче господарят ѝ е един французин, а 
не наш българин... Следователно да отбегнем едно такова слугар-
ство, за да удобрим днешното немотно състояние и да наберем 
что-годе богатство, за да можем да посрещаме всякогаш с драго 
сърце разноските на управлението. 

Иван Богоров, „И се започна с „Български орел“1

7.6. Тема за изследване „Вашата Европа, вашите права“

Като граждани на ЕС ние придобиваме редица допълнителни права, които 
можем да упражняваме именно защото нашата страна е член на ЕС. Предла-
гаме ви да изберете от тях трите най-важни за вас и да ги представите пред 
вашите съученици. За целта може да използвате информация от следните из-
1  София: Български писател, 1983.
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точници:

•	 Практическото ръководство за граждани и предприятия относно техни-
те права и възможности в рамките на единния пазар на ЕС:
 https://bit.ly/35MKL6R.

•	 Публикацията „Знаете ли, че …? Накратко за 10 права в ЕС“:               
https://bit.ly/32WstOo.

•	 Наръчника „Запознайте се с правата си. Защита от дискриминация“: 
https://bit.ly/3flLuPy.

7.7. Тема за есе: „Правото на неограничена толерантност облагоде-      
телства силните за сметка на слабите“ (Цитат по „За толерантността и не-
допустимото“ от Цветан Тодоров).

7.8. Работни листове за учениците.

•	 Работен лист № 1. Сюжетна, информационна и методическа част за из-
следване на казус;

•	 Работен лист № 2. Усвояване на специфичната терминологична лексика 
по темата;

•	 Работен лист № 3. Правата на (не)приетите според международното и 
българското законодателство – предизвикателства пред приобщаването и 
интеграцията;

•	 Работен лист № 4. Миграцията в глобалния свят – впечатления от първа 
ръка;

•	 Работен лист № 5. Стъпка напред – игра.

8.     Препоръчителна литература по темата.

•	 Дарендорф, Р. Размисли върху революцията в Европа. София: Център за 
изследване на демокрацията, 1992.

•	 Педагогически материали за ПЧ на електронната страница на Дома за 
европейската история: https://bit.ly/36R9eXW.

•	 Ролс, Дж. Теория на справедливостта. София: София – С.А., 1998.

•	 Сартори, Дж. Теория на демокрацията. София: Център за изследване на 
демокрацията, 1992. 

•	 Хабермас, Ю. За конституцията на Европа. София: Критика и хумани-
зъм, 2011.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 1
Част от неприемливите ситуации – „счупеното“ 

детство на милиони

Анализирайте информацията и изпълнете последователно    
следните задачи: 

1. Обособете проблемите, които оценявате като най-значими.

2. Определете кои от описаните в текста или представени чрез изобра-
жения решения на съществуващите (и очаквани) проблеми са най-ефек-
тивни според вас.

3. Коментирайте последиците от липсата на воля за действия, гаранти-
ращи правата на децата. 

4. Обмислете какво би могъл да направи всеки от вас или всички заедно, 
и предложете собствен вариант за решение, който е обвързан с познанията 
ви за правата и отговорности на гражданите.

Основно право на детето е да ходи на училище, да има достъп до безопас-
на вода, храна и стабилна и сигурна среда – съществени условия за негово-
то правилно развитие. Но милиони деца по света са лишени от детството си, 
защото са принудени да вършат работа, която излага живота и здравето им 
на риск. Според МОТ детският труд включва всички дейности, които лишават 
децата от детството им, потенциала и достойнството им и вредят на тяхното 
образование, здраве, физическо и психическо развитие.

Член 32 от Международната конвенция за правата на детето гласи, че 
„държавите – страни по Конвенцията, признават правото на детето да бъде 
защитено от икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е 
работа, която крие опасност или може да попречи на образованието на дете-
то, или да навреди на здравето или на физическото, умственото, духовното, 
моралното или социалното развитие на детето“.

Статистическите данни показват, че към 2018 г. около 152 млн. деца по 
света са лишени от детството си, защото са принудени да работят. Още по-ло-
шото е, че 115 млн. от тях работят при опасни условия. Тези работещи деца 
са   навсякъде, но невидими: слуги в къщите, зад стените на работилниците, 
скрити сред земеделските насаждения. Докато по-голямата част от децата 
работят в земеделието (59%), най-тежките форми на детски труд включват 
използването на деца като роби, проституция, продажба на наркотици, прес-
тъпност или набиране на войници. 
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Детският труд се подхранва главно от бедността на семействата и                              
общностите, но той е продукт и на други фактори: социалните норми, които го 
толерират; липсата на добре платени работни места за възрастни и юноши, 
миграцията и кризисните ситуации. Той е следствие и от социалните нера-
венства, засилени от дискриминация. Децата мигранти също са изложени на 
голям риск от нелегална и незаконна работа.

Според специалистите напредъкът, необходим за премахване на детския 
труд, е тясно свързан с намаляването на тези уязвими места, смекчаването 
на икономическите сътресения и достъпа до социални услуги. В много страни 
и региони усилията на УНИЦЕФ (Детския фонд на ООН) укрепиха системите 
за защита, които намалиха детския труд и подобриха цялостното благополу-
чие на децата. Дейностите на УНИЦЕФ за предотвратяване на детския труд се 
основават на Международната конвенция за правата на детето. Свързани са 
с приемането на закони за прекратяване на детския труд; намаляването на 
бедността (това означава, че родителите няма да са принудени да изпращат 
децата си на работа или да ги продават на работодатели, за да оцелеят); оси-
гуряване на качествено образование (всички деца имат право на образова-
ние) и др.

Във връзка с поставените цели, в партньорство с правителството и граж-
данското общество, УНИЦЕФ реализира проекти в: Буркина Фасо за извежда-
нето на повече от 15 000 деца от мините за добив на злато; Бразилия – допъл-
нително ГО за деца, юноши и семейства и създаване на Парламентарен фронт 
за правата на децата и юношите, който следи законите, засягащи децата; Не-
пал – подобряване на познанията на родителите за отрицателните и опасни 
последици от детския труд и осигуряване на пространство за учене и игра в 
общностни центрове за развитие на деца от три до пет години. 

В резултат на усилията на световните организации, по данни на МОТ, през 
2012 г. детският труд е намалял с една трета в сравнение с 2000 г., като е има-
ло почти 78 млн. по-малко работещи деца. Спадът е бил особено важен за мо-
мичетата, при които намалението е с 40% (с 25% при момчетата). Тези успехи 
обаче са твърде бавни за МОТ. 

Най-голям абсолютен брой на работещи деца е установен в Азиатско-Ти-
хоокеанския регион (почти 78 млн.), но Субсахарска Африка продължава да 
бъде регионът с най-голям относителен дял на работещите деца спрямо об-
щия брой на населението (над 21%).

Изборът на политика и съпътстващите инвестиции в образованието и 
социалната закрила изглеждат особено важни за намаляването на детския 
труд. Други действия включват политическа ангажираност на правителства-
та, нарастващ брой на ратификациите на двете конвенции на МОТ за детския 
труд и сигурни законодателни рамки.
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На 12 юни се отбелязва Световният ден срещу детския труд, който е посве-
тен на всички онези деца, които поради принудителната работа са лишени от 
правото да посещават училище1. 

                                1       2

Фигура 1. Дака, Бангладеш. Според законодателството на страната мини-
малната възраст за работа е 14 години, но изпълнението на трудовото зако-
нодателство е практически невъзможно. 

Фигура 2. Деца от Демократична република Конго, които се прибират с не-
посилно тежък товар от работа на полето.                     

   3       4

Фигура 3. Работен ден на строителна площадка в Ню Делхи, Индия 

Фигура 4. Момчетата на възраст до 12 – 13 години са предпочитаната  ра-
ботна ръка за добив на злато в Танзания

1 Информационните ресурси, на които е базиран текстът, са взети оттук: https://www.unicef.fr/; и оттук: https://
www.ilo.org/. 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 2

Граждански опит в училищна среда 

Задача 1. Прочетете избрания текст от Конституцията на На-
родна република България от 1971 г., в който са изброени задъл-
жения, отсъстващи в съвременната българска Конституция, и 
дискутирайте по поставените въпроси:

•	 Смятате ли, че ако се заменят думите „социалистическо“ и „комунисти-
ческо“ с „демократично“, тези текстове може да бъдат включени в Конститу-
цията на съвременна България?

•	 Какви според вас са причините за отсъствието на членове с такова съ-
държание в Конституцията на Република България?

Член 39. (1) Възпитaниeтo нa млaдeжтa в комунистически дух e зaдъл-
жeниe нa цялoтo oбщecтвo.

Член 46. (1) Твopчecтвoтo в oблacттa нa нaукaтa, изкуcтвoтo и кул-
туpaтa cлужи нa нapoдa и се развива в комунистически дух.

Член 59. (1) Вceки paбoтocпocoбeн гpaждaнин e длъжeн дa ce зaнимaвa c 
oбщecтвeнoпoлeзeн тpуд cъoбpaзнo cъc cвoитe cпocoбнocти и квaлификa-
ция.

(2) Изпълнeниeтo нa тpудoвитe зaдължeния e въпpoc нa чecт зa вceки 
члeн нa coциaлиcтичecкoтo oбщecтвo.

Член 60. Гpaждaнитe ca длъжни дa пaзят и увеличават социалисти- 
ческата coбcтвeнocт кaтo неприкосновена основа на социалистическия 
строй, да съдействат за укрепването на политическата, икономическата 
и отбранителната мощ на Родината, за развитието на културата и за 
блaгoдeнcтвиeтo нa нapoдa.

Задача 2. Анализирайте представената по-долу информация в контекста 
на логическата верига права – отговорности – справедливост и обсъдете 
своите отговори на въпросите:

•	 Защитена или нарушена е справедливостта?

•	 Може ли изцяло да се откажем от общото благо, дори когато то засяга 
човешкото достойнство?

•	 Как разбирате отговорността на държавата за живота на човека?
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През 2006 г. германският парламент иска да упълномощи Въоръже-
ните сили на държавата да имат право в ситуации като атентата в САЩ от                                   
11 септември 2001 г. да свалят пътнически самолети, превърнати в бомби, за 
да „предпазят неопределено по-голям брой застрашени хора на земята“. Кон-
ституционният съд отхвърля този закон. Съгласно позицията на Конститу-
ционния съд, задължението на държавата да пази живота на потенциалните 
жертви от терористично нападение, трябва да отстъпи пред задължението за 
уважение към човешкото достойнство на пасажерите: „Когато държавата се 
разпорежда едностранчиво с живота им […], на пътниците в самолета се от-
рича ценността, която се полага на човека заради самия него“.

Задача 3. Всички ние знаем, че купуването и продаването на гласове е 
престъпление. Въпреки това тази тема става актуална при всяка изборна 
кампания. Аргументирайте устно своите отговори на въпросите:

•	 Какво губят и какво печелят според вас хората, които се отказват от 
своите политически права заради икономически облаги?

•	 Какво може да обезцени правата?

•	 Какво е нивото на поносимост към корупцията (не само по време на 
избори) в българското общество и как приемаме несправедливостите, които 
лично ни облагодетелстват?

Задача 4. Малко след подписването на Договора за присъединяване на 
България към ЕС (25.04.2005 г.) излиза статия на Ивайло Дичев „Силна Ев-
ропа е вече отвъд хоризонта“1, която е посветена на разширяването на ЕС. 
Предлагаме ви да прочетете предложената част от статията, търсейки от-
говори на следните въпроси:

•	 Оправдана ли е от ваша гледна точка тази позиция на проф. Дичев?

•	 Някои поставят въпроса за възникналото през октомври 2018 г. във 
Франция движение на „жълтите жилетки“. Дали то е борба за справедливост, 
и/или за консуматорство?

•	 Как се съотнасят ПЧ към консуматорството и не са ли правата на консу-
матора едни от най-защитените?

Защо обаче това пето разширяване се състоя? Просветените европей-
ски елити искаха да поправят несправедливото разделение на европейския 
континент на две от желязната завеса и да преодолеят остатъците от 
комунизма – така както стана при предното разширение през 1986 г. с Ис-
пания и Португалия, когато фокусът бе върху остатъците от фашизма. В 
източноевропейските страни Западна Европа виждаше желание за свобода 
и демокрация. После се появи и разочарованието. Оказа се, че източноевро-
пейците се интересуват главно от пари, не от права и ценности. И че това 
всъщност е било революция на консуматорите, които искат по-добър жи-
вот.
1 Статията е достъпна тук: https://bit.ly/3nErhaE. 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 3 
Правата на (не)приетите според международното и

 българското законодателство – предизвикателства пред 
приобщаването и интеграцията

Обща продължителност: 25 минути

Участници и роли:

•	 правителство – трима ученици, които са привърженици на идеята за 
приемане на бежанците, според които помощта към мигрантите отразява ев-
ропейските ценности;

•	 опозиция – трима ученици, които са на мнение, че приемането на бе-
жанците е прекомерно бреме за европейските държави;

•	 модератор – учителят.

Направете разпределението на отбори в предходен учебен час, така че 
двата екипа да имат време да проучат темата и да формират аргументирани 
позиции. 

Правила на дебата: 

1. Изберете два отбора от по трима души. Останалата част от класа ще 
е публика, която ще гласува и ще реши кой отбор е победител в дебата. 

2. Първите говорители от двата отбора трябва да обяснят как техният 
отбор разбира темата, и да представят ясно и кратко тезата, която за-
щитават. Те трябва да дадат определение на термините, с които работят. 

Време: 3 минути на говорител.

Пример: Според нашето правителство бежане-
цът е човек, който…. 

3. Вторите говорители трябва да оборят първи-
те. 

Време: 3 минути на говорител

4. Третите говорители трябва да идентифици-
рат основните аргументи в дебата и да оборят 
най-силния аргумент на отсрещния отбор. 

Време: 3 минути на говорител.

5. Класът гласува, за да избере отбор победи-
тел в дебата. 

Време: 5 минути.
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Идеи за по-напреднали ученици 

Учителят може да използва „Наръчник на дебатьора“, за да подготви уче-
ниците за ученически дебат във формат „Уърлд Скулс“ или британски Парла-
мент. В този работен лист е представена опростена версия на формат „Уърлд 
Скулс“1.1
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1 Повече информация за формата е достъпна тук: https://bit.ly/2HCghL8. 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 4
Миграцията в глобалния свят – впечатления от първа ръка

Прочетете текста по-долу и отговорете на следните въпро-
си или дискутирайте по тях:

•	 Как си представяте детството на момчето? 

•	 Какво означава да си гражданин на света?

Допълнителни въпроси, които може да се поставят като предварителна 
задача на някои ученици и да се обсъдят в часа:

•	 Съберете статистически данни колко души емигрират от България го-
дишно? Къде отиват? Защо?

•	 Как миграцията засяга България? Тя е дестинация, източник или е тран-
зитна страна? 

•	 Потърсете какви права имат мигрантите. Смятате ли, че има такива, 
които се нарушават в нашата страна?

Разнообразие от домове

Роден съм в Уиръл, Великобритания. Преместихме се в Бостън, Масачу-
зетс, САЩ, когато бях на 18 месеца. Когато бях на три, се преместихме в 
Хага, Холандия, а три години по-късно се върнахме в Уиръл. Преместихме 
се в Атланта, САЩ, когато бях на девет, а пет години по-късно отново се 
върнахме в Уиръл. Останах да живея във Великобритания до 32-годишна 
възраст, но през това време дванадесет пъти смених къщата или града, в 
който живеех. 

Работата на баща ми беше една от причините за преместванията ни, 
но смятам, че желанието му за нови изживявания също допринесе. Заради 
детството си вероятно съм доста тревожен човек, но не бих променил 
нищо от него. Обичам да се срещам с нови хора и да изживявам нови неща. 
Избрах да бъда музикант не само заради любовта ми към музиката, но и 
защото исках да пътувам колкото може повече. Гледам на себе си като на 
гражданин на света.11 

           1 Текстът е взет оттук: https://bit.ly/38X8R0H.

170

.https://bit.ly/3nwb7js


РАБОТЕН ЛИСТ № 5
Игра: Стъпка напред

1. Необходими материали:

•	 Предварително разпечатани картончета/листчета с определени про-
фили. 

•	 Пространство, в което да се проведе играта. Може да се разместят чи-
новете в класната стая, да се използва коридорът или при възможност играта 
да се разиграе навън – в двора на училището. 

2. Ход на играта.

2.2. Учениците се подреждат в права линия. Всеки тегли листче, от което 
научава своята нова идентичност. Учениците не трябва да казват или по-
казват новите си профили. 

Примерни профили на учениците: 

•	 Ти си безработна самотна майка. 

•	 Ти си мюсюлманско момиче, което живее с религиозните си родители.

•	 Ти си дъщерята на местен мениджър на банка.

•	 Ти си студент по икономика.

•	 Ти си 19-годишен син на фермер, който живее в планинските региони.

•	 Ти си войник в армията.

•	 Ти си модел от африкански произход. 

•	 Ти си приятелката на млад артист, който е пристрастен към хероина. 

•	 Ти си човек с увреждания, който е в инвалидна количка. 

•	 Ти си 17-годишно момиче от ромски произход, което не е завършило ос-
новното си образование. 

•	 Ти си 24-годишен бежанец от Афганистан. 

•	 Ти си син на китайски имигрант, който управлява успешен бизнес със 
заведения за бързо хранене. 

•	 Ти си бездомен 27-годишен мъж. 

•	 Ти си пенсиониран работник от фабрика за обувки. 

•	 Ти си 22-годишна лесбийка. 
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2.2. Дава се една-две минути на учениците да помислят повече за своята 
роля. Учителят може да им зададе следните примерни насочващи въпроси: 

•	 Какво беше твоето детство? 

•	 В каква къща живеехте?

•	 Какво работеха родителите ти?

•	 С какви средства разполагахте?

2.3. Учителят започва да чете от долупосочените примерни изречения. 

•	 Никога не си имал сериозни финансови затруднения. 

•	 Живееш в жилище, в което има телефон и телевизор. 

•	 Ти си уважаван в обществото, в което живееш. 

•	 Не се страхуваш да бъдеш спрян от полицията.

•	 Знаеш към кого да се обърнеш, за да получиш съвет и помощ при нужда. 

•	 Никога не си бил дискриминиран. 

•	 Социално и медицински си осигурен. 

•	 Можеш да поканиш приятели на вечеря в твоя дом. 

•	 Веднъж годишно ходиш на почивка. 

•	 Водиш интересен живот и си позитивно настроен за своето бъдеще. 

•	 Можеш да учиш и да работиш каквото искаш.

•	 Не се страхуваш, че може да бъдеш нападнат на улицата. 

•	 Можеш да гласуваш на местни и национални избори. 

•	 Можеш да ходиш на кино или на театър веднъж седмично. 

•	 Не се притесняваш за бъдещето на децата си. 

•	 Можеш да си купуваш нови дрехи всеки месец. 

•	 Можеш да използваш интернет. 

•	 Можеш да се влюбиш и омъжиш за когото искаш. 

•	 Можеш да празнуваш културно-религиозните фестивали на твоята 
общност. 

2.4. Всеки, който смята, че може да каже „да“ на прочетеното изречение, 
прави стъпка напред. Ако отговорът е „не“, остава на същото място.  

2.5. След прочитането на последното изречение учениците един по един 
разкриват своите профили. 

2.6. Следва кратка дискусия кой докъде е стигнал и защо. 
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ТЕМА 2.2. АЗ И МОЯТА ГРАЖДАНСКА
ПОЗИЦИЯ

I. ДИДАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА УЧИТЕЛЯ.

1. Очаквани резултати по темата.

При работата по темата ученикът може да придобие следните знания, 
умения, отношения и компетентности:

Знания

•	 Познава значението на организираното гражданско общество за 
демократичните процеси (учебна програма за 11. клас).

•	 Познава форми на гражданския контрол и е мотивиран да участва в 
тяхното прилагане (учебна програма за 11. клас).

Умения

•	 Анализира ролята на гражданина в демократичните процеси.

•	 Формулира аргументирани твърдения по дискусионни въпроси в устна 
и писмена форма.

•	 Осъзнава значението на информирания избор.

•	 Работи индивидуално, пленарно, в група и в екип.

•	 Работи по конкретни казуси, близки до неговата среда и ежедневие.

Нагласи

•	 Осъзнава необходимостта от лично участие и отговорност в демокра-
тичното вземане на решения на всички нива (семейство, училище, местна 
общност и др.). 

2.    Връзка с ключови компетентности1:

•	 компетентности в областта на българския език и чужди езици;

•	 умения за учене;

•	 социални и граждански компетентности;

•	 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин 
на живот и спорт.

1 Съгласно Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, издадена от министъра на 
образованието и науката, достъпна тук: https://bit.ly/35Iz1lx.
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3. Основни понятия:

•	 отговорност;

•	 омбудсман;

•	 граждански протест;

•	 гражданско неподчинение;

•	 вот на доверие/недоверие;

•	 демокрация;

•	 либерална демокрация;

•	 плуралистично гражданско общество. 

4.     Възможности за връзки с други теми от учебната програма по ГО за 
11. клас: 

•	 тeма 1.1. Свобода, граждани и власт;

•	 тема 2.1. Идеята за справедливост – права и отговорности на гражданите;

•	 тема 3.2. Малцинства и гражданско общество.

   5.  Съдържателни акценти.

5.1.  Основни послания.

Мотивираният личен избор е в основата на активната гражданска пози-
ция.

Осъзнатата гражданска позиция има ключово значение за демократични-
те процеси в съвременното общество.

5.2. Ключови въпроси:

•	 Как влияе активното гражданско общество върху формирането на по-
литики за положителна промяна? 

•	 Как да бъда активен гражданин и да изразявам своята гражданска по-
зиция във връзка с моите права и отговорности?

5.3.      Разяснения по съдържанието на темата.

Съвременните принципи на демократичност изискват активно граждан-
ско общество, което да е коректив на властимащите в името на положителни-
те промени за същото това общество. В исторически план повече от видно е, че 
развитото гражданско общество има силата да носи желаната промяна. Един 
такъв ярък пример за значението на неправителствения сектор и граждан-
ските движения са екологичните сдружения, които допринасят за смяната на 
режима през 1989 г. Друг пример може да e падането на Берлинската стена. 
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Има ли сила гражданското общество да променя и какви са неговите 
съвременни аспекти, е въпрос, чийто отговор трябва да търсим всички в ка-
чеството ни на граждани, отговорни за бъдещето на страната и децата ни.

•	 Демокрация

Думата демокрация произлиза от гръцките думи demos (народ) и kratos 
(власт) , т.е. „власт на народа“ – начин на управление, който зависи от волята 
на народа. Или както Ейбрахам Линкълн казва: „На народа, от народа, за на-
рода“.

Либералните демокрации са системи на управление, при които съчетание-
то на демокрация и конституционен либерализъм ограничава правомощията 
на управляващото мнозинство, като гарантира индивидуалните политически 
и други свободи. Това са представителни демокрации с многопартийни сис-
теми и плуралистични граждански общества. В тях принципите на взаимоза-
висимост и взаимно ограничаване, включително и независима съдебна власт, 
предпоставят надзор върху органите на управление, а свободата на медиите 
е гарантирана. На принципите на правовата държава се подчиняват и всички 
физически и юридически лица. Либералните демокрации уважават и защита-
ват малцинствата, гарантират гражданските права (по-специално правото на 
човек да избира и да бъде избиран), гражданските свободи (например свобо-
дата на сдружаване), правата на човека и основните свободи.

•	 Плуралистичното гражданско общество

То зачита принципите на демокрацията и конституционния либерали-
зъм и е ключов елемент на либералните демокрации. Отделните гражда-
ни, които участват публично в организации на гражданското общество 
или са ангажирани в неформални форми на участие, представляват граж- 
данското общество, което функционира като посредник между държава-
та и хората. Гражданското общество не само изразява интересите на граж-
даните, предоставя технически експертен опит по време на законодател-
ния процес и търси отговорност от лицата, вземащи решения, но също 
така допринася за изграждането на общността и има интегрираща функ-
ция чрез укрепване на социалното сближаване и създаване на идентич-
ност. Освен това богатото разнообразие от организации на гражданско-
то общество, най-вече социалните партньори, е отдадено на практическа 
нетърговска дейност и служи на благотворителни или други цели от общ 
интерес, включително осъществява взаимопомощ под различни форми.

•	 Неправителствен сектор

НПО са фондации или сдружения с нестопанска цел. Те се създават, за да 
подпомогнат обществото или определени социални групи за постигане на 
общи цели, които най-често са за подобряването на качеството на живот и 
определени ценности в обществото. Позволените от закона цели на НПО сек-
тора са: 
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	демокрация и гражданско общество;

	защита на човешките права; 

	устойчиво развитие и опазване на околната среда; 

	социално слаби (уязвими) групи;

	изкуство и култура; 

	основни човешки ценности и др.

Важно е да се отбележи, че НПО не разпределят печалби, колкото и успеш-
на да е дейността им. 

•	 Гражданско общество

Гражданското общество се отнася до всички форми на социални дейности, 
извършвани от лица или групи лица, които не са свързани с държавата и не се 
управляват от нея.

Една организация на гражданското общество представлява организа-
ционна структура, чиито членове служат на обществения интерес чрез де-
мократичен процес и която играе ролята на посредник между обществените 
органи и гражданите. Такива организации са:

	социалните партньори (синдикати и сдружения на работодателите);

	неправителствени организации (например за защита на околната сре-
да и защита на потребителите);

	местни организации (например младежки, семейни и други сдруже-
ния).

•	 Граждански контрол

Възможността за контрол от страна на гражданите трябва да се осигури за 
цялостния процес на формиране, планиране, финансово и ресурсно обезпе-
чаване и реализиране на решенията на органите на местното самоуправле-
ние в общината. Създаването на необходимите условия и възможности за 
гражданите да дават своята оценка за ефективността на взетите решения и 
да контролират ефикасността на тяхното осъществяване повишава доверие-
то в институцията и дава възможност за по-свободно реализиране на делеги-
раните правомощия на управлението.

Въвеждането на разпространената в страните с демократични традиции 
практика за участие на гражданите или на техни представители в заседани-
ята на общинския съвет или на комисия с право на участие в дебата и обсъж-
дане на внесени от тях предложения ще разшири възможностите за предла-
гане и обсъждане на алтернативни решения, ще гарантира прозрачност на 
процеса на формулиране и приемане на решенията и ще им придаде по-голя-
ма легитимност.
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Формите на пряко участие на гражданите в местното самоуправление са 
регламентирани както в Конституцията на Република България, така и в спе-
циалния Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местно-
то самоуправление1. Предвидени са:

	референдум на национално и на местно ниво;

	гражданска инициатива на национално и на местно ниво;

	Европейска гражданска инициатива по смисъла на чл. 2, т. 1 от Регла-
мент (ЕС) № 211/2011;

	общо събрание на населението.

•	 Национален омбудсман

Националният омбудсман е застъпник за правата на хората и пазител на 
обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, кой-
то се избира от Народното събрание за срок от пет години. Омбудсманът е 
независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, закони-
те и международните договори, ратифицирани и влезли в сила в Република 
България. Омбудсманът се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана 
средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават пра-
вата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и тех-
ните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят 
обществени услуги. Към омбудсмана може да се обърне всеки гражданин с 
жалба или сигнал в свободен текст, стига да става ясно кои човешки права са 
нарушени и от кого. Начините, по които може да се подаде жалба, са описани 
на интернет страницата на омбудсмана: https://www.ombudsman.bg/. 

•	 Европейският омбудсман2

Гражданите на държавите – членки на ЕС, са граждани и на ЕС и се полз-
ват с редица права в резултат на европейското си гражданство. Възможно е 
обаче гражданите да срещнат проблеми при упражняването на правата си. 
В някои случаи не е ясно дали проблемът е причинен от администрацията на 
ЕС, от органите на дадена държава членка, или от частна организация. В ЕС, 
основан на фундаменталния принцип на върховенството на закона, е важно 
да има бързо и ефективно решение за всички проблеми, с които гражданите 
се срещат при реализирането на своите права, и затова е създаден специален 
орган – Европейският омбудсман, който помага на европейските граждани 
да защитят правата си, когато те са нарушени от страна на институция или 
агенция на ЕС.

1 Законът е достъпен тук: https://bit.ly/38XCLle.
2 Текстът е съставен от информация, налична тук: https://bit.ly/3kMbTXQ.
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Европейският омбудсман1 е независим и безпристрастен орган, който 
може да държи отговорна администрацията на ЕС. Омбудсманът извършва 
проверки на жалби за лошо администриране в институциите, органите, служ-
бите и агенциите на ЕС. Единствен Съдът на ЕС в качеството си на правораз-
давателен орган остава извън правомощията на Омбудсмана. Омбудсманът 
може да констатира наличие на лошо администриране, ако една институция 
не изпълнява задълженията си да зачита основните права, правните норми 
или принципи, или принципите на добро управление. 

Такива са например административни нередности, несправедливост, дис-
криминация, злоупотреба с власт, неизпълнение на задължението да се отго-
вори, отказ на информация и ненужно забавяне. Всеки гражданин на ЕС и вся-
ко постоянно пребиваващо лице или предприятие, асоциация или друг орган 
с регистрирано седалище в ЕС може да подаде жалба. 

Европейският омбудсман може да разглежда само жалби, свързани с 
администрацията на ЕС, а не жалби относно националните омбудсмани, 
националните съдилища или други национални, регионални или местни 
администрации – дори когато засягат въпроси на ЕС. Омбудсманът не може 
да извършва и проверки по жалби срещу физически лица или предприятия.

Кога и как може да подадете жалба?

	Не по-късно от две години, след като сте узнали за фактите, на които се 
основава вашата жалба.

	След като сте установили първо контакт със съответната институция на 
ЕС, за да се опитате да решите въпроса. 

	В писмена форма, включително чрез формуляра за подаване на жалби 
онлайн на уебсайта на Европейския омбудсман. 

Формулярът може да бъде подаден електронно или по пощата. Може да 
подадете жалбата си на който и да е от 24-те официални езика на ЕС. 

Пример от практиката

Български гражданин критикува факта, че формулярът за онлайн регис-
трация в уебсайта EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu) може да бъде 
попълнен само с букви от латинската азбука. Той твърди, че трябва да има 
възможност да се използват също букви от кирилицата и от гръцката азбу-
ка. Омбудсманът предприема проверка по случая. Службата за публикации, 
отговаряща за уебсайта, отговоря на Омбудсмана и обещава да осигури из-
ползването на букви както от кирилицата, така и от гръцката азбука за он-
лайн регистрация в EU Bookshop. 

1 Официалният интернет адрес на Европейския oмбудсман е достъпен тук: https://www.ombudsman.europa.eu/
bg/home.
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•	 Европейска гражданска инициатива 

Европейската гражданска инициатива представлява инструмент, който 
дава възможност на гражданите активно да участват в политиките на ЕС. Има 
7 условия, които трябва да се изпълнят, за да може да се проведе Европейска 
гражданска инициатива:

•	 да е налице европейски проблем, който изисква европейско решение;

•	 проблемът трябва да е в компетенциите на ЕС;

•	 необходимо е участието на 1 милион души от поне 7 държави – членки 
на ЕС;

•	 ЕК да може да прави законодателни предложения в тази област;

•	 предложението да не е в разрез с изискванията на Регламента за Евро-
пейската гражданска инициатива1; 

•	 предложението да е в съответствие с Хартата на основните права.

Повече информация за процедурата на провеждане на Европейска граж-
данска инициатива може да намерите на интернет адреса на ЕП2.

6.   Предложения за методи за изграждане на среда за активно учене в час.

В работните материали за ученика по тази тема се предлагат задания за 
дейности, които дават възможност за използване на следните методи:

•	 мозъчна атака;

•	 изследване чрез решаване на казус;

•	 панелна дискусия;

•	 четене с разбиране (ЗИН таблица);

•	 шест мислещи шапки;

•	 тълкуване на растерни и векторни изображения;

•	 анализ чрез графически организатор – диаграма на Вен;

•	 дебат;

•	 проектна дейност.

1 Текстът на Регламент (ЕС) 2019/788 на ЕП и на Съвета относно Европейската гражданска инициатива е достъпен 
тук: https://bit.ly/3753lGP.
2 Информацията за Европейската гражданска инициатива е достъпна тук: https://bit.ly/3eTz4Oh. 
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II. РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ.

7. Варианти за дейности по темата.

7.1. Проучване на местни проблеми.

Подготовка 

В предходния час учителят поставя домашна работа, свързана с проучва-
не на местни проблеми на общността, в която живеят учениците. Изпълне-
нието изисква работа в малки групи (3 – 4 ученици). Избраният за проучване 
проблем трябва да е приет от всеки участник в групата като социалнозначим, 
защото засяга цялата общност и влияе на качеството на живот на хората. По-
следователността на описанието му включва отговор на следните въпроси:

•	 Кой проблем избрахме?

•	 Какво в него провокира интереса ни?

•	 Какво точно бихме искали да откроим като съществено?

•	 Как бихме представили проблема на останалите и какво бихме ги попи-
тали?

•	 Има ли и ако да, кои са документите на ЕС – регламенти, директиви, 
решения или пък доклади, проучвания и други, които се занимават с този 
проблем и които биха били от полза при решаването му? 

Изпълнение

1. По време на часа всяка група споделя резултатите от проучванията си. 
Учителят ги обединява по признак за съдържателна близост, така че да се 
сформират 2 – 3 по-големи групи. 

2. Всяка група трябва да изработи стратегия за справяне с проблема на 
дадената общност. Стратегията включва следните опори:

• Описание на проблема.

•	 Анализ на моментното състояние (причини за възникване, засегнати 
страни – кои са и какъв е техният брой, форми на проявление на проблема и 
опити за решаване). Възможно е проблемът да има различни измерения (со-
циално-икономически, екологични, технологични и политически).

За да се диагностицира проблемът, се използва SWOT анализ1 чрез отго-
вор на следните въпроси:

•	 Какво влияние оказва върху ежедневието на общността (заплахи)?

•	 Кой и/или кои институции могат да влияят за неговото разрешаване?

•	 Предложения за решения на проблема (поне три).

1 Метод за стратегическо планиране. Повече информация е достъпна тук: https://bit.ly/3kWxu0i.  
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•	 Включете мнения на хора от общността. 

•	 Предложете дизайн на визуален продукт (фотоизложба, презентация, 
видеофилм, жива библиотека и др.) за атрактивно представяне на възможни 
решения. 

3. Представяне на крайния продукт пред заинтересованите страни.

Определете как ще презентирате идеите си пред заинтересованите стра-
ни, които могат да се ангажират с проблема, така че да ги заинтригувате да 
приемат вашите предложения и да започнат работа по решаването му.

7.2. Панелна дискусия.

Панелната (наричана често и полярна) дискусия е техника за обмен на 
мнения и търсене на решения по определен проблем (Например „За и против 
атомните електроцентрали“). Технологията за приложение изисква органи-
зация на познавателната дейност в две групи. Всяка група разполага с едно 
и също време за работа, с еднакъв брой участници, с достатъчно информа-
ционни материали и ясно разпределение на ролите. Всяка група има за цел да 
убеди другата в своята правота. Обикновено времето за групово обсъждане е 
15 минути, а за убеждаване – 10 минути (по 5 минути за всяка група). Учителят 
е този, който модерира процеса, за да се стигне до консенсусно решение. 

Възможни теми за панелни дискусии: 

•	 За и против Истанбулската конвенция; 

•	 За и против машинното гласуване;

•	 За и против образователния ценз на избирателите.
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7.3. Четене с разбиране (ЗИН таблица).

Поставете темата: „Как да намалим вредните емисии на въглероден диок-
сид в природата?“. За 5 минути учениците самостоятелно попълват първата 
колона от таблицата (това, което знаят по темата). След това ги помолете да 
формулират въпроси, които поражда у тях темата. Чрез пленарна дискусия 
въпросите се групират и се търси отговор на всеки от тях чрез индивидуал-
на работа с текст (вж. Работен лист № 1). В края на часа оставете време за 
обсъждане на последната колона, която ще ви даде информация доколко е 
било осъзнато ученето през този час.

7.4. Шест мислещи шапки.

Представете на учениците Глобалните цели на хилядолетието, приети от 
Общото събрание на ООН. Помолете ги да разположат пред най-често среща-
ните проблеми на хората в съвременността (таблица 2) номера на глобалната 
цел, чието изпълнение би довело до тяхното решаване (вж. Работен лист № 2).

Обсъдете и изберете един проблем, който според учениците е най-чувст-
вителен за тях като млади критични хора с ангажирана гражданска позиция. 
Провокирайте ги да го изследват детайлно, като приложите метода „Шест 
мислещи шапки“ на Едуард де Боно. Разделете класа на шест групи, всяка от 
които е определен цвят шапка и анализира определен аспект на темата, как-
то следва:

•	 Бяла шапка – това е обективната група, която събира конкретни данни 
и информация по темата.

•	 Червена шапка – това е групата, която изразява чувствата и емоциите 
по темата. Тя е ирационална и интуитивна.

•	 Черна шапка – групата, която винаги следва логиката, за да докаже НЕ-
ВЪЗМОЖНОСТТА за решаване на казуса или негативите по темата. Тази шап-
ка дава възможност за предвиждане на негативите по даден проблем или 
тема. 

•	 Жълта шапка – групата на оптимистите стимулира действията, дава 
препоръки за осъществяването на идеите и търси ефективността. 
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•	 Зелена шапка – групата включва хората, които търсят новите идеи, но-
вите възможности и проявяват креативност и нестандартност. 

•	 Синя шапка – група на хората, които насочват фокуса към темата и дос-
татъчните факти на бялата шапка.

7.5. Дебат.

Поставете домашна работа на учениците да проучат видовете избирател-
ни системи – пропорционална, мажоритарна и смесена. По време на часа раз-
делете учениците на четири групи с равен брой участници, като всеки е вклю-
чен в изпълнението на задачата. 

•	Първа група защитава тезата, че мажоритарната избирателна система 
дава възможност за по-активно гражданско участие в политическия живот 
на страната.

•	Втора група защитава тезата, че пропорционалната избирателна систе-
ма дава по-голяма възможност за гражданско участие.

•	Трета група защитава тезата, че смесената избирателна система дава 
по-голяма възможност на гражданите за участие в политическия живот в 
страната.

•	Четвърта група включва „експертите“, които оценяват представянето 
на трите групи и вземат решението коя от трите избирателни системи дава 
възможност за по-голямо участие на гражданите в политическия живот на 
страната. Оценката се формира на база точков актив по следните критерии:

7.6. Есе.

Препоръчителни теми:

•	 Моята общност – реалност и мечта?

•	 Промяната в общността на моето училище започва от мен.

•	 Как живеят моите връстници в развитите/развиващите се страни, как 
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живеем ние и каква промяна искаме?

•	 (Не)противодействие на дискриминацията

7.7. Работни листове за учениците.

•	 Работен лист № 1. Систематизирана информация за изпълнение на тех-
нологията четене с разбиране (ЗИН таблица);

•	 Работен лист № 2. Текст за приложение на метода „Шест мислещи шап-
ки“ на Едуард де Боно;

•	 Работен лист № 3. Условие за изследване чрез казус на тема: „Един бъл-
гарски град между икономическото развитие и опазването на здравето“; 

•	 Работен лист № 4. Гражданската позиция: референдум и/или петиции и 
подписки (текст за приложение на графическия организатор диаграма на Вен);

•	 Работен лист № 5. „Езикът“ на визуалните източници на информация 
(интерпретация на карта, карикатура и фотография).

8.       Препоръчителна литература по темата.

•	 Информация за Европейската гражданска инициатива:                            
https://bit.ly/3eTz4Oh. 

•	 Информация за Европейския младежки форум:                                         
https://www.youthforum.org/.

•	 Информация на ЕК относно процедурите за създаване и изпращане на 
петиция от гражданин или организация на ЕС: https://bit.ly/36THYrA.

•	 Информация на ЕП за емисиите въглероден диоксид, отделяни от авто-
мобилите: факти и данни (инфографики): https://bit.ly/3nBHWLQ. 

•	 Информация на Изпълнителната агенция по околна среда за най-зна-
чителните източници на неблагоприятно въздействие, свързани с потребя-
ването на енергия и природни ресурси: https://bit.ly/3nERO7u. 

•	 Информация на Международната фондация We Are Water:                      
https://bit.ly/32Wxaru. 

•	 Консолидиран текст на Договора за функционирането на Европейския 
съюз: https://bit.ly/32Wxd6E. 

•	 Обяснителен доклад към Европейската конвенция за гражданството: 
https://bit.ly/3nGf8lA.

•	 Публикация на ЕК за околната среда, свързана с подкрепата за транс-
порт без въглеродни емисии: https://bit.ly/3fgd1l7.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 1
Транспортът като източник на емисии въглероден диоксид 

Предстои ви да попълните ЗИН таблицата, свързана с проблема за един от 
най-агресивните варианти за антропогенно въздействие върху природата – 
отделянето на вредни емисии въглероден диоксид. Изпълнете последовател-
но следните задачи:

1.  Попълнете индивидуално първата колона от таблицата (това, 
което знаете по темата). 

2. Формулирайте въпроси, които поражда у вас темата. Обсъ-
дете ги и ги групирайте. Запишете ги във втората колона.

3. Потърсете отговор на всеки от въпросите чрез индивидуална работа 
с текста и съпътстващите го изображения. Запишете резултата от вашето 
проучване в третата колона.

Емисии въглероден диоксид от колите: факти и данни1

Любопитни ли сте какви са емисиите въглероден диоксид (CO2) от авто-
мобилите и дали електрическите коли са по-чиста алтернатива? Транспортът 
е отговорен за почти 30% от общите емисии на въглероден диоксид в ЕС, а 
сухопътният транспорт има дял от 72% от емисиите. Като част от усилията за 
намаляването им ЕС си е поставил за цел съкращаване на емисиите от транс-
порта с 60% до 2050 г. спрямо нивото от 1990 г.

Постигането на тази цел ще бъде сложно. Други сектори са успели да ре-
гистрират напредък от 1990 г., но с увеличаването на мобилността на хората 
емисиите от транспорта се повишават. 

Съществуват множество различни транспортни възможности – от прид-
вижването пеш и с велосипед, през електромобилите, до огромните товарни 
кораби и високоскоростните влакове. 

1 Текстът е съставен от информация, налична тук: https://bit.ly/3nyGd9W; и тук: https://bit.ly/2UEaOXt.
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Когато се избира вид транспорт, играят роля много фактори, включително 
цената, разстоянието, наличието на инфраструктура и удобството. Автомо-
билите са предпочитаният пътнически транспорт в Европа. Дори при тях оба-
че някои възможности са „по-чисти“ от други. Как може изборът ни да бъде 
по-екологичен? 

Да вземем за пример придвижването до и от работа на разстояние 5 км. 
Възможностите са няколко: да използваме велосипеда си, да се придвижва-
ме сами с дизелов джип, да споделяме автомобил с колеги или да се возим в 
обществения транспорт. Някои от тях винаги ще бъдат по-щадящи за окол-
ната среда, отколкото останалите. Същевременно не всички са приложими 
за всеки. Ако например ландшафтът е много пресечен, липсват велосипедни 
алеи и времето е лошо, колоезденето би се понравило само на приключенски 
настроени велосипедисти в добра форма. Споделянето на електрически авто-
мобил пък би било възможно, ако са изпълнени определени условия – нали-
чие на станции за зареждане и общност от участници в схемата за споделен 
транспорт.

В транспортния сектор участват множество различни заинтересовани 
лица – от отговорниците за градоустройството, през производителите на 
автомобили, до пътниците. За да се улесни преходът към зелена, устойчива 
транспортна система, е необходима ангажираността на всички тях, без да се 
страхуват да поставят под въпрос всеки аспект на настоящата система. Ня-
кои такива въпроси вероятно биха ни принудили да преосмислим потреби-
телските си навици и избора си на начин на живот.

Бъдещето на транспортния сектор се оформя от редица документи за по-
литиките на ЕС, включително стратегията „Европа 2020“1, Пътната карта за 
постигане до 2050 г. на икономика с ниска въглеродна интензивност2 и Път-
ната карта за постигането на единно европейско транспортно пространство 
– към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на 
ресурсите (позната като Бялата книга за транспорта от 2011 г.)3.

Те ясно посочват предизвикателствата, пред които е изправен транспорт-
ният сектор: развитие на конкурентоспособна транспортна система, намаля-
ване зависимостта на Европа от вносен петрол и намаляване на въглерод-
ните емисии от транспорта с 60% до 2050 г. (спрямо нивата от 1990 г.) при 
същевременно подпомагане на растежа и заетостта.

ЕС е заделил средства за целта. Очаква се близо 20% от средства-
та по политиката му на сближаване (около 70 милиарда евро за периода                                                     
2014 – 2020 г.) да подпомогнат инвестициите в транспорта. 

1  Информация за стратегията е налична тук: https://bit.ly/2KcY7kf. 
2  Информация за пътната карта е налична тук: https://bit.ly/3lGA8I9. 
3 Информация за Бялата книга е налична тук: https://bit.ly/2UF13YO.
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Това включва инвестиции в подкрепа на прехода към енергийно ефекти-
вен, декарбонизиран транспортен сектор.

Усилията за подобряване на ефективността на изгарянето на гориво от но-
вите автомобили засега не дават желаните резултати. След продължителен 
спад на емисиите от новорегистрирани автомобили, през 2017 г. е отбелязан 
ръст със средно 0,4 г/км CO2 повече, отколкото през 2016 г.

За да промени тенденцията, ЕС работи по налагането на нови цели за еми-
сиите от нови автомобили и ванове. Депутатите в ЕП подкрепиха новите пра-
вила на пленарната сесия на 27 март 2019 г. На 18 април Парламентът също 
така одобри предложение за намаляване на емисиите на въглероден диоксид 
от камионите с 30% до 2030 г. спрямо нивата на емисиите от 2019 г.

Емисиите на въглероден диоксид от пътническия транспорт варират сил-
но в зависимост от вида на превозното средство. Пътническите автомобили 
са основен замърсител, отговарящ за 60,7% от общите емисии от сухопътния 
транспорт в Европа.

 Проблемът до голяма степен идва от факта, че личните автомобили пре-
возват малък брой хора. Ако всяка кола се ползваше от повече хора, това 
щеше да бъде един от най-чистите видове транспорт. При среден брой от 1,7 
пътници в кола има по-чисти алтернативи, като автобусите.

Има два начина да намалим емисиите на въглероден диоксид от колите – 
или като направим по-ефективни автомобили, или като сменим източника на 
гориво в тях. Днес 52% от колите в ЕС използват бензин, други 37% – дизел. 
Електрическите автомобили обаче набират популярност. Те все още имат ма-
лък пазарен дял (около 1,5% от новорегистрираните автомобили), но броят на 
новите регистрации се увеличава. Продажбите на превозни средства с елек-
трически батерии са нараснали с 51% през 2017 г. спрямо 2016 г.

Въпросът колко емисии въглероден диоксид произвежда един автомобил, 
трябва да отчита не само емисиите по време на ползване, но и тези, свързани 
с производството и бракуването.

В началния и крайния етап от живота на един автомобил електрическите 
коли генерират повече емисии от тези с вътрешно горене. Степента на замър-
сяване зависи от това от какви източници се добива самото електричество.

Въпреки това, ако вземем като начална точка сегашния енергиен микс в 
Европа, електрическите автомобили вече са по-чисти от тези, задвижвани с 
бензин. С увеличаването на дела на електричеството от възобновяеми източ-
ници в бъдеще, електрическите коли ще стават все по-малко вредни за при-
родата.

 187 



    1       2

Фигура 1. Инвестициите в производството на електрически автомобили са 
едно от възможните решения

Фигура 2. През 2019 г. в Германия е прието решение електрическите тро-
тинетки (скутери) да се движат по улиците, подобно на практиката в повечето 
съседни страни 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 2

Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН и 
(не)решените проблеми на човечеството

Задача 1. Проучете Глобалните цели на хилядолетието, приети от Общо-
то събрание на ООН (таблица 1). 

Задача 2. Разположете пред най-често срещаните проблеми на хората в 
съвременността (таблица 2) номера на глобалната цел, чието изпълнение 
би довело до тяхното решаване.

Задача 3. Обсъдете и изберете един проблем, който като 
критични млади хора с ангажирана гражданска позиция оце-

нявате като най-чувствителен за вас. 

Задача 4. Разделени на групи, изследвайте детайлно избрания от вас 
проблем, като приложите метода „Шест мислещи шапки“.

Програмата за устойчиво развитие за 2030 г., приета от всички държави – 
членки на ООН, през 2015 г., предоставя споделен план за мир и просперитет за 
хората и планетата сега и в бъдеще. В основата му са 17-те цели за устойчиво 
развитие, които са спешен призив за действие от всички държави – развити и 
развиващи се – в глобално партньорство. Те признават, че прекратяването на 
бедността и други лишения трябва да върви ръка за ръка със стратегии, кои-
то подобряват здравеопазването и образованието, намаляват неравенството 
и стимулират икономическия растеж – всичко това, докато се борим с изме-
нението на климата и работим за опазването на океаните и горите.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

 189 



Таблица 1
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Таблица 2
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РАБОТЕН ЛИСТ № 3

Един български град между икономическото развитие и
 опазването на здравето

Изследвайте описанието на конкретната проблемна ситуация (казус) и 
отговорете последователно на въпросите:

1. Кои са заинтересованите страни, които са допуснали възникването 
на проблема?

2. Кое възпрепятства решаването на проблема?

3. Какви са формите на гражданско участие, които могат да помогнат за 
неговото решаване?

В малък български град, разположен в Северозападна България, живее 
население, наброяващо около 10 000 души. През 2005 г. там е създаден завод 
за обработване на химически вещества, който осигурява работни места 
за 70% от икономически активното население. През последните години 
изследванията доказват, че нивото на замърсяване на въздуха в града с 
летливи вещества и прахови частици е два пъти над пределно допустимите 
норми на концентрация, а броят на белодробните заболявания се е увеличил 
в пъти. Двете най-уязвими групи са децата и възрастните хора. Броят на 
регистрираните местни жители с хронични заболявания също нараства бързо. 
В отговорите на проведена анкета преобладава мнението на жителите, че в 
определени дни качеството на въздуха е силно влошено, с ясно различима 
задушлива миризма. 
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РАБОТЕН ЛИСТ № 4

„Езикът“ на визуалните източници на информация
(интерпретация на карта, карикатура и фотография)

Визуално представената информация съдържа в себе си различни 
„послания“ към всеки, който я тълкува. Тя предоставя възможността за 
откриване на явния и скрития смисъл в представянето на социален проблем 
в съответствие с нивото на задълбоченост на критичното ви мислене. 

Задача 1. Анализирайте двете изображения и отговорете устно на 
поставените въпроси. 

Задача 2. Формулирайте по един въпрос към всяко от тях, на който да 
отговорят вашите съученици.

Въпрос към фиг. 1. .......................................................................................................................
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Въпрос към фиг. 2. ................................…....................................................................................

.....................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................
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…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

….....................................................................................................................................................

 193 



194

Фигура 1

Карта на страните в света, в които се прилагат варианти на 
електронното гласуване по данни от ИПИ

Източник: https://bit.ly/2K2NGjO

Кои варианти на електронно гласуване прилагат част от страните при 
изборни процедури?

1. Кой от вариантите се прилага в най-много държави и кои са те? Съставете 
списък с част от причините за констатирания факт.

2. В коя част на планетата са концентрирани държавите, в които не е 
обсъждан проект за електронно гласуване? Кои са причините?

3. Вие лично коя форма на гласуване бихте използвали, ако сте 
гласоподавател – традиционна или чрез техническо средство? Кои са 
основните аргументи за вашия избор?

Досега няма проект за електронно гласуване
Дискусия или пилотни проекти на изборна технология
Дискусия или конкретен план за интернет гласуване
Законово въведени машини за гласуване или скенери на бюлетини
Въведено интернет гласуване в комбинация с машини за гласуване
и скенери на бюлетини
Спряно използване на електронно гласуване

https://bit.ly/2K2NGjO


Фигура 2

1. Определете „темата на деня“ във фотографията от митингите в София, 
състояли се на 18.11.1989 г.

2. Какви заключения за участниците и общественото настроение може да 
се установят от тази фотография?

3. Какъв тип план е избрал фотографът? Какъв резултат иска да покаже с 
този избор?

4. Тази фотография представлява ли значимо свидетелство за епохата?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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ТЕМА 3.1. ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗГРЪЩАНЕ 
НА ИДЕНТИЧНОСТИТЕ

I. ДИДАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА УЧИТЕЛЯ.

1. Очаквани резултати по темата.

 При работата по темата ученикът може да придобие следните знания, 
умения, отношения и компетентности:

Знания

•	 Разграничава основните социални групи и общности и разбира специ-
фиката на техния светоглед (учебна програма за 11. клас).

•	 Прави разлика между етническа и гражданска нация (учебна програма 
за 11. клас).

•	 Познава европейските традиции и ценности и определя мястото на Бъл-
гария в световната култура (учебна програма за 11. клас).

Умения

•	 Умее да аргументира собствена гледна точка/позиция.

•	 Разбира отношенията между групови идентичности и национална иден-
тичност.

•	 Участва в дискусия.

•	 Мисли критично.

•	 Работи с различни източници на информация (писмен документ, раз-
лични видове изображения, карти, филми и др.).

•	 Развива изследователски умения: търсене и подбор на информация, 
нейната обработка и представяне в краен продукт.

•	 Работи в екип.

Отношения

•	 Емпатия и социална съпричастност.

•	 Развива толерантност към мнението на другите.

•	 Разпознава и разбира социални и културни различия.
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2.     Връзка с ключови компетентности1:

•	 компетентности в областта на българския език;

•	 умения за учене;

•	 социални и граждански компетентности;

•	 инициативност и предприемчивост; 

•	 културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество;

•	 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин 
на живот и спорт.

3. Основни понятия:

•	 идентичност (културна, национална, етническа, гражданска…);

•	 общност и общество;

•	 социална група;

•	 културно влияние;

•	 европейско гражданство и идентичност.

4.   Възможни връзки с други теми от учебната програма по ГО за 11. клас:

•	 тема 3.2. Малцинства и гражданско общество;

•	 тема 2.1. Идеята за справедливост – права и отговорности на гражданите;

•	 тема 1.1. Свобода, граждани и власт.

5. Съдържателни акценти.

5.1. Основни послания.

Възникването и развитието на идентичностите се разглежда в контекста 
на различните социални групи и общности, като са посочени определени фак-
тори, влияещи върху формирането на груповите идентичности. Изтъква се 
значението на националната идентичност за изграждане на модерното об-
щество и държава.

5.2. Ключови въпроси:

•	 Как възникват различните социални групи/общности? 

•	 Какви фактори влияят върху формирането на груповите идентичности 
и националната идентичност?

1 Съгласно Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, издадена от министъра на 
образованието и науката, достъпна тук: https://bit.ly/35KM2eD.
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5.3.      Разяснения по съдържанието на темата.

Човешката идентичност е резултат от общуване. Имаме нужда от другите, 
за да разграничим и определим себе си. Идентичността винаги има повече 
от едно измерение. Тя е съвкупност от разнопосочни проявления, които спо-
деляме с околните, но комбинацията от тях е повече или по-малко характер-
на само за нас. Така човек може да бъде едновременно баща, българин, сче-
товодител, политически ангажиран, аматьор тенисист и вегетарианец, като 
пълноценно се идентифицира с всички тези роли и ги съчетава в характера, 
възгледите и ежедневието си. Поотделно той споделя всяка една с други хора 
и в това се състои общественото измерение на идентичността. Заедно те със-
тавляват неговата индивидуалност.

Някои маркери на идентичността са възможни само в група. Такъв мар-
кер е езикът. Споделената съвкупност от език, традиции, групова памет, об-
ществени норми и конвенции се нарича култура. Културата стои в основата 
на етноса или народността. Усещането за принадлежност към народността 
отчасти се основава на споделена култура и отчасти – на идентификацията 
с „въобразена“ общност. Последната е конструирана от институции като се-
мейната среда, училището, а в по-ранни времена – и наборната армия. Тя е 
„въобразена“, защото е физически невъзможно всеки член на общността лич-
но да познава всеки друг член. Обединява ги именно усещането за споделена 
култура и в трансцендентален план – за обща съдба.

Нацията е различно понятие от народността защото, докато народността 
(етносът) се основава на споделена култура и само понякога – на институции, 
нацията е продукт на обществен договор, за който наличието на споделена 
култура не е наложително, но на общоприети институции – абсолютно задъл-
жително. Такъв договор, както и наличието на формиращи идентичността ин-
ституции предполагат съществуването на държава. Общественият договор 
в най-общ план означава отказ на членовете на дадена общност от част от 
първичните им свободи в полза на институциите и спазване на цял корпус 
от правила с цел мирното разрешаване на неизбежни конфликти. Пример за 
това е монополът на държавата върху употребата на сила. Срещу частичен 
отказ от свободата да се защитават сами, гражданите получават сигурност и 
лична неприкосновеност.

Терминологичният хаос в употребата на понятия като етнос, народ, нация 
и държава идва именно от двойствената природа на идентичността – инди-
видуална и обществена. Картината се усложнява още повече от полагането 
на допълнителен пласт на идентичността – гражданския. Според теорията 
на класическия либерализъм, намерил израз в революциите от 1848 г. (т.нар. 
Пролет на народите), културната еманципация на дадена народност намира 
естествения си завършек в политическата ѝ еманципация, тоест във форми-
рането на нейна самостоятелна държава. До ден днешен идеята за нацията 
държава лежи в основата на разбирането за суверенитета като общностен 
израз на максимално голям брой сходни по културните си маркери индиви-
дуални идентичности.
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В исторически план този тип „национализъм“ се нарича културен или ет-
нически. В съвременния свят той е подложен на сериозна критика, тъй като 
и преди, и сега етнически чисти нации се срещат извънредно рядко. В негов 
противовес стои разбирането, че за да има гладко функциониращ обществен 
договор, не е необходимо индивидуалните граждани на дадена държава да 
споделят една култура, традиции и дори език, а да спазват законите на дър-
жавата, в която живеят. В германския контекст например този легалистичен 
подход се нарича „конституционен патриотизъм“, но по-често срещан е тер-
минът „граждански национализъм“. Той извежда на преден план правата на 
човека, лоялността към Конституцията, правилото да упражняваш свободата 
си, без да накърняваш правата на другите, и да обичаш страната си, без да 
мразиш другите държави и народи.

Допълнителен идентичностен пласт с двояко индивидуално-обществено 
измерение произлиза от мястото на индивида в обществената йерархия. 
Макар гражданският национализъм и свързаната с него либерална демокра-
ция да предпоставят равенството на хората пред закона, в практически план 
неравенствата между тях се проявяват в почти всичко – от достъпа до блага 
до достъпа до права. В миналото класата – групирането на хората по образо-
вателен, имуществен и културен ценз – беше водещ признак за локализи-
рането на тяхната идентичност. Поради революционните технологични, 
икономически и социални промени в последните три десетилетия класите 
са по-аморфни, но неравенствата приемат мащабни форми и са не по-малко 
важни за формирането на индивидуални и групови идентичности, отколкото 
в миналото.

Не на последно място, така както в една личност се съчетават субнацио-
нални и национални идентичности, наличието на още един наднационален 
идентификационен маркер като този, олицетворяван от обединена Европа, 
създава предпоставки за допълнително разширение и задълбочаване на 
индивидуалната идентичност. Европейската идентичност трябва да извър-
ви много дълъг път, преди да замести националната (или поне етническата) 
идентичност у повечето граждани на Стария континент, но със сигурност иг-
рае все по-важна роля в самоопределянето на нарастващ брой млади хора в 
Европа, за които не е проблем да се чувстват еднакво комфортно като чле-
нове на семейство, жители на населено място, граждани на държава и в най-
общ план – европейци. Съвместяването на идентичности е неизбежно и често 
е единствената възможна стратегия за справяне с предизвикателствата на 
съвремието.

6. Предложения за методи за изграждане на среда за интерактивно 
учене в часа.

В работните материали за ученика по тази тема се предлагат задания за 
дейности, които дават възможност за използване на следните методи:

•	 мозъчна атака; 
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•	 писане на биографично стихотворение; 

•	 работа в малки групи и по двама; 

•	 дискусия; 

•	 проектна работа.

II. РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ.

7. Варианти за дейности по темата.

7.1. Биографично стихотворение.

Възможност за преподаване на темата през идентичността на самите уче-
ници: идеята за различни идентичности на един човек. Може да се използ-
ва техниката за писане на биографично стихотворение, която прави връзка 
между идентичност и поезия (вж. описанието по-долу), като се минава през 
следните стъпки:

1. Учителят избира фокус на биографичното стихотворение. Обикновено 
учениците пишат стихотворение за себе си, но това може да се направи и за 
историческа личност или литературен персонаж. Учителят може да посочи на 
учениците специфичен и индивидуален елемент за тема на поемата или да 
разреши на учениците да изберат индивид, който има връзка с изучаваното 
съдържание в момента. 

2. Учителят подбира какво иска да се включи в биографичната поема. Обик-
новено тя съдържа следната информация:

•	 прилагателни, които учениците използват, за да се опишат; 

•	 отношения в техния живот (например приятел, брат, дъщеря); 

•	 неща, които обичат; 

•	 важни спомени; 

•	 страхове; 

•	 постижения; 

•	 надежди или желания; 

•	 дом (местоположение). 

Учителят може да включи и други елементи, като важни моменти, герои, 
вярвания, специални думи и цитати. 
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Преди учениците да започнат да пишат, е полезно да им се даде възмож-
ност те да предложат какво да се включи, чрез метода на мозъчната атака1. 

3. Учениците пишат своите биографични поеми, след като учителят им е 
обяснил формата на биографичната поема. Възможно е да им се покаже и 
един пример за подобен тип стихотворение. 

4. Учениците споделят стихотворенията.

Съществуват различни начини учениците да споделят написаното. Те мо-
гат да наредят поемите в класната стая като част от галерия или да ги разме-
нят със съученик. Учителят може да използва една от следните стратегии: 

•	 Учениците прочитат своите биографични поеми пред целия клас. Всеки 
читател получава „отговор“. След като стихотворението е прочетено на глас, 
респондентът трябва да коментира нещо, което е чул и е намерил за особено 
интересно или изненадващо. 

•	 Учениците разменят своето стихотворение с това на съседа си. Те имат 
достатъчно време за внимателно четене. След това учениците мълчаливо 
трябва да напишат коментари или въпроси в полето на листа. На всеки 3 до 
5 минути учениците трябва да предадат стиховете на следващия човек. Това 
може да се повтори в зависимост от времето, с което разполага учителят. В 
края на определеното време учениците трябва да получат своето стихотво-
рение, изпълнено с коментари и въпроси. Важно е учителят да напомни на 
учениците да пишат подходящи коментари. 

    7.2. Идея за изследователски проект: „Европейски традиции и ценнос-
ти и България“.

Потърсете европейски традиции и ценности, които по ваше мнение са в ос-
новата на европейската култура. Работете в екипи от по 4 – 5 ученици. Край-
ния продукт на вашето изследване оформете като кратък филм (до 5 минути). 
Представете го пред класа и аргументирайте избора на своя екип.

    7.3. Работни листове за учениците.
•	 Работен лист № 1 – разработен във вариант за четири групи, като учени-

ците работят в малки групи от по 3 – 4 души. Включените ресурси и задачи 
целят да се идентифицират различни социални групи и техните идентичности. 
Задачи 2 и 3 от работните листове може да се изпълнят като обсъждане с 
учениците от целия клас.

•	 Работен лист № 2 – предназначен е за работа по двама. Задачите целят 
учениците да се ориентират в концепциите за нация и за видовете нации.

1 За повече информация относно метода вж. общата методическа част в помагалото.
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8.     Препоръчителна литература по темата за учители.

•	 Андерсън, Б. Въобразените общности. София: Критика и хуманизъм, 
1998.

•	 Гелнер, Ъ. Нации и национализъм. София: Панорама, 1999.

•	 Европейските ценности в днешното българско общество. Съст. Г. Фотев. 
София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2009.

•	 Извори за българската етнография. Т. 1. Из българския възрожденски 
печат. София: БАН, 1992, с. 142 – 143.

•	 Икономов, Т. Протоколи на Берлинский конгрес, 1885.

•	 Информационен център на ЕС в България: https://europa.eu/learning-
corner/home_bg. 

•	 Нация и гражданство. – Критика и хуманизъм, 2011, 37, № 2.

•	 Непознатият Друг. Съст. Е. Барух. София: Фондация „Фотофабрика“, 2016.

•	 Смит, А. Националната идентичност. София: Кралица Маб, 2000.

•	 Улф, В. Литературни есета. София: Колибри, 2015.

•	 Хобсбом, Е. Нации и национализъм от 1780 до днес. София: Обсидиан, 
1996.

•	 „Чия е тази песен“, филм, реж. Адела Пеева, 2003 г. 

•	 Аrndt, Е. М. Geist der Zeit. Bei G. Reimer, 1818.

•	 L’auberge espagnole („Испанският апартамент“/„Европудинг“), филм, 
реж. Седрик Клапиш (Cédrick Klapisch), 2002. Повече информация за филма и 
режисьора може да бъде намерена на следните адреси: https://bit.ly/2KeWKS6; 
https://bit.ly/2UIEOBi; https://bit.ly/3pCaarA; https://bit.ly/3fcEyUA.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 1 – I група
Социални групи и общности и техните идентичности

Задача 1

1.1. Като работите в малки групи, проучете внимателно източниците.

1.2. Представете източниците, като следвате познатите за това изисквания: 
вид на източника, автор, време на създаване, тема и основно послание. 

1.3. Попълнете следната таблица за всеки проучен източник:

Източник 1: „Какво е американецът?“

Каква привързаност би могъл да има един беден европейски 
емигрант към страна, в която не притежава нищо? Знанието на 
езика, подкрепата на други такива като него – това са единстве-
ните връзки, които го привързват към новата му родина: сега тя 
му дава земя, хляб и защита […] Той е или европеец, или потомък 
на европейци, но при най-невероятно смесване на кръвта. Мога да 
ви посоча семейство, в което дядото е бил англичанин, женен за 
холандка, техният син е женен за французойка, а четиримата им 
синове имат четири жени от различни други народи […] Америка-
нец е този, който, оставяйки зад гърба си старите навици и пред-
разсъдъци, се подчинява на новите закони и новото управление, 
което си е избрал […] Тук индивиди от всички краища на света се 
претопяват в едно цяло, потомците на което един ден ще проме-
нят този свят […] Американецът е нов човек, който се опира на 
нови принципи и прегръща нови идеи.

                     Дж. Кревекьор, „Писма на един американски фермер“, 1782 г.
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Източник 2: Заседание на Европейския младежки парламент, 19.11.2018 г.1

Източник 3: „Новата граница“ 

След време отличителната черта на следващите години ще 
бъде оприличена на революция. Новият курс2 и Честният курс3 бяха 
смели за своето време, но ние сме ново поколение. Технологична-
та революция в земеделието доведе до голям подем в производ-
ството, но ние не успяхме впоследствие да овладеем добре това 
свръхпроизводство, въпреки че се опитахме да защитим доходи-
те на нашите земеделци. Революцията сред градското население 
претовари нашите училища, разстрои живота на нашите пред-
градия, увеличи мизерията на нашите бедни квартали. Мирната 
революция на човешките права, която най-сетне изискваше да 
се сложи край на расовата дискриминация във всички области на 
живота, бе стопирана от една твърде страхлива изпълнител-
на власт. Революцията в медицината удължи живота на нашите 
по-възрастни сънародници, без да им гарантира сигурност и дос-
тойнство за техните старини. Революцията в автоматизация-
та замества хората в мините и заводите на Америка, без да им 
даде в замяна доходи, квалификация и средства, които да осигурят 
техните семейства с храна, подслон и медицински грижи.

1 Информация за заседанието е достъпна тук: https://bit.ly/35HIhqf.
2 Новият курс е политика, водена от президента демократ Франклин Д. Рузвелт за възстановяване на американ-
ската икономика след 1933 г.
3 Честният курс е политика на президента демократ Хари Труман за възстановяване на американската иконо-
мика след Втората световна война.
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Наблюдава се изменение в нашата морална и интелектуална 
сила. Твърде много американци се чувстват объркани, загубили са 
своя динамизъм, чувството си за нашата историческа съдба.

Днес някои твърдят, че борбите на първите пионери са приклю-
чили, че всички хоризонти са достигнати, че всички битки са спече-
лени, че няма повече „граници“ в Америка.

Аз ви заявявам, че „Новата граница“ е тук, независимо дали я 
искаме, или не. След тази граница се намират неизследваните об-
ласти на науката и на пространството, неразрешените пробле-
ми на мира и войната, все още ненамалените предели на незнание-
то и на предразсъдъците, противоречието между бедността и 
свръхпроизводството.

Речта на Дж. Ф. Кенеди „Новата граница“, с която той приема 
номинацията на Конвента1 на Демократическата партия 

да е кандидат за президент, 15 юли 1960 г.2

Задача 2

2.1. Определете социалните групи и общности, представени в източниците, 
с които работихте.

2.2. Според вас какви взаимоотношения съществуват между тях? Подчер-
тайте/оградете местата, които ви дават информация за това.

2.3. Какви изводи можете да направите за особеностите на светогледа на 
тези социални групи и общности? Аргументирайте своите отговори.

Задача 3

3.1. Какви групови идентичности откривате в анализираните източници? А 
национални идентичности?

3.2. Обяснете какво представлява американската идентичност. Може ли 
да се твърди, че в Новия свят (континент) се ражда ново общество? Защо?

3.3. Потърсете подходящо понятие, с което най-добре се характеризира 
спецификата на американската идентичност като смесица от различни наро-
ди, култури и традиции.

1 Конвентът е няколкодневна среща, организирана от големите американски партии. Кандидатът за президент на 
всяка партия се избира (получава номинация) на този форум.
2 Откъсът от речта е авторски превод на речта, която е достъпна тук: https://bit.ly/3kLymnJ.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 1 – II група
Социални групи и общности и техните идентичности

Задача 1

1.1. Като работите в малки групи, проучете внимателно източниците.

1.2. Представете източниците, като следвате познатите за това изисквания: 
вид на източника, автор, време на създаване, тема и основно послание. 

1.3. Попълнете следната таблица за всеки проучен източник:

Източник 4: „Кавказкият танц“, френски плакат, 1951 г.1

Източник 5: Великите сили и границите на новата българска държава 

Основната цел на Санстефанския договор в неговите членове 
за България е да унизи Турция до такава степен, че тя да стане 
зависима от силата [Русия], която ѝ е наложила този договор.

Предстои ни не да върнем предишната независимост на Турция, 
тъй като последиците от войната не могат да бъдат унищожени 
напълно, а по-скоро да се възстанови известна независимост, коя-
то ще ѝ позволи да бъде истински пазител на стратегическите, 
политическите и търговските интереси. Съществуват и други 
проблеми, от които трябва да се опасяваме.         

Гръцкото население в Нова България ще се подчини на славян-
ското мнозинство и вероятно гръцкият език ще изчезне и гръц-
кото население ще бъде погълнато. Независимо от това, появата 

             1 Вижте постера тук: https://bit.ly/2WkAf12.
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на нова морска сила на Егейско море не може да не се посрещне със 
съжаление от страна на съседните средиземноморски сили.

По мое мнение единственото лекарство срещу тези опасни 
последици е промяната на членовете, които сега започваме да 
обсъждаме. Ако на юг България се простира не до Егейско море и 
Охридското езеро, а само до Балкана, и ако останалата част от 
областта остава под властта на султана, то тези опасения биха 
намалели и дори съвсем ще изчезнат.

В такъв случай няма да се появи нова морска сила на Егейско 
море и многобройното гръцко население, което сега е застрашено 
от поглъщане от страна на славянското мнозинство, ще остане 
при условията на сегашното си политическо положение, а на Пор-
тата ще се даде такава стратегическа граница, която лесно ще 
може да възпира бъдещи нападения. Това стратегическо преиму-
щество би могло да се постигне не само без никакво накърняване 
интересите на жителите от тези територии, но дори и да доведе 
до подобряване на тяхното положение.

Реч на английския представител лорд Солсбъри, произнесена на                      
заседанието на Берлинския конгрес на 17 юни 1878 г.1

Източник 6: Женска професия

Вярно е, че съм жена. Вярно е, че работя, но какъв професиона-
лен опит имам? Трудно ми е да кажа. Моята професия е литерату-
рата, а в тази професия има по-малко женски опит […], отколкото 
в която и да е било друга, с изключение може би на театъра. В нея 
пътят беше проправен от Фани Бърни, Афра Бен, Хариет Марти-
но, Джейн Остин, Джордж Елиът – много жени, които се прочуха, но 
и много, които останаха неизвестни или бяха забравени, са върве-
ли по него преди мене, изгладили са го и са определили ширината 
на моите крачки. Така че, когато започнах да пиша, имаше за прео-
доляване много малко препятствия. Писането вече се смяташе за 
почтена и безвредна професия. Скърцането на перото не разруши 
семейния мир. Не се наложи да се развързва семейната кесия. […] 
Причината жените да постигнат успех като писателки, преди да 
се сдобият с него в другите професии, е, разбира се, в евтината 
хартия.

Вирджиния Улф (1882 – 1941), „Професии за жени“,                                                      
лекция, изнесена пред Лигата на служителките2

1 Вж. Икономов, Т. Протоколи на Берлинский конгрес, 1885.
2 Текстът е авторски превод на част от лекцията. Целият текст на лекцията може да бъде намерен на български в 
Улф, В. Литературни есета. София: Колибри, 2015.
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Задача 2

2.1. Определете социалните групи и общности, представени в източниците, 
с които работихте.

2.2. Според вас какви взаимоотношения съществуват между тях? Подчер-
тайте/оградете местата, които ви дават информация за това.

2.3. Какви изводи може да направите за особеностите на светогледа на 
тези социални групи и общности? Аргументирайте своите отговори.

Задача 3

3.1. Какви групови идентичности откривате в анализираните източници? А 
национални идентичности?

3.2. Обяснете какво представлява идеологическата идентичност. Може ли 
да се твърди, че през XX в. тази идентичност определя основните противопос-
тавяния в света? Защо?

3.3. Потърсете подходящи примери за идеологическа идентичност.

........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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РАБОТЕН ЛИСТ № 1 – III група
Социални групи и общности и техните идентичности

Задача 1

1.1. Като работите в малки групи, проучете внимателно източниците.

1.2. Представете източниците, като следвате познатите за това изисквания: 
вид на източника, автор, време на създаване, тема и основно послание. 

1.3. Попълнете следната таблица за всеки проучен източник:

Източник 7: Описание на село Ахиево, Одрински вилает

Ахиево е село […] от 45 – 50 къщи […], населено е с чисти българи от вос-
точно вероизповедание. Климатът е здрав и добър […], има извори и […] 
различни овощни дървеса.

Село Ахиево, разположено на равнина, много е сгодно за земеделие […]. 
Някои от жителите на това село се занимават и със скотовъдство […]. 
Мъжете носят познатите на всинца широки дрехи, направени от черна 
дебела аба и от син шаяк, повечето на главите си носят български кожен 
калпак.

Жените им от Гергьовден (23 април) гонят кърска работа заедно с мъ-
жете си до Кръстовден (14 септември), а в останалите дни от годината 
работят аба, шаяци, чорапи и прочее, това служи за облекло на тукашните 
хора и за поминък на много сироти вдовици.

в. „Македония“, 31 август 1871 г.1 

1 Текстът е достъпен тук: Извори за българската етнография. Т. 1. Из българския възрожденски печат. 
София: БАН, 1992, с. 142 – 143.
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Източник 8

Задача 2

2.1. Определете социалните групи и общности, представени в източниците, 
с които работихте.

2.2. Според вас какви взаимоотношения съществуват между тях? Подчер-
тайте/оградете местата, които ви дават информация за това.

2.3. Какви изводи можете да направите за особеностите на светогледа на 
тези социални групи и общности? Аргументирайте своите отговори.

Задача 3

3.1. Какви групови идентичности откривате в анализираните източници? А 
национални идентичности?

3.2. Обяснете какво представлява европейската идентичност. Може ли да 
се твърди, че европейската идентичност замества националните идентич-
ности на отделните страни членки? 

3.3. Потърсете подходящо понятие, с което най-добре се характеризира 
спецификата на европейската идентичност.
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 РАБОТЕН ЛИСТ № 1 – IV група
Социални групи и общности и техните идентичности

Задача 1

1.1. Като работите в малки групи, проучете внимателно източниците.

1.2. Представете източниците, като следвате познатите за това изисква-
ния: вид на източника, автор, време на създаване, тема и основно послание. 

1.3. Попълнете следната таблица за всеки проучен източник:

Източник 9: Пангерманизмът

Германците не искат нищо повече от това, което е тяхно. Те искат към 
тях да се присъединят отново хората от тяхната страна и език, които 
са откъснати при управлението на Луи XIV и Луи XV, както и през периода 
на френското грабителство. Първоначалната германска граница минава 
през Вогезите, Юра и Ардените, като нравите и езикът на жителите от 
тези райони са неоспоримо доказателство. Германците не се поддават на 
съблазънта да присъединят френска територия.

През древността Рейн е германска река. Районите, през които тя тече, 
са немски и до миналия век те остават такива, но дали някога Европа е по-
чувствала германското иго? През всички времена германските племена са 
били смели и миролюбиви, никога не са се отправяли да завоюват далечни 
земи, нито да унищожават съседните народи.

                          Откъс от книгата Der Geist der Zeit („Духът на времето“) 
                                                  от Ернст Мориц Арнт, публикувана през 1813 г. 
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Източник 10: Времето на катедралите 
Това е една история, случила се
в красивия Париж през годината на Бог – 
хиляда четиристотин осемдесет и втора, 
една история за любовта и желанието. 

Ние, неизвестните артисти 
на скулптурата или римата, 
ще се опитаме да ви я опишем, 
за да се помни от бъдните векове. 

Дойде времето на катедралите. 
Светът влезе
в новото хилядолетие. 
Човекът поиска да се изкачи до звездите,
да впише историята си 
в стъкло или камък. 

Камък след камък, ден след ден, 
от век на век с любов,
със собствените си ръце 
той си издигаше кули,
поетите и трубадурите
изпяха песни, 
които обещаваха на човешкия род
по-добро утре.

Дойде времето на катедралите. 
Светът влезе
в новото хилядолетие. 
Човекът поиска да се изкачи до звездите,
да впише историята си 
в стъкло или камък.

Свършено е с времето на катедралите. 
Тълпата от варвари 
е пред градските порти. 
Нека влязат тези езичници, тези вандали!
Краят на света
е предвиден за две хилядната година. 
E предвиден за две хилядната година.

             Текст: Люк Пламондон, мюзикъл „Парижката Света Богородица“ 
                                                        (по едноименния роман на Виктор Юго), 1998 г.
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Задача 2

2.1. Определете социалните групи и общности, представени в източниците, 
с които работихте.

2.2. Според вас какви взаимоотношения съществуват между тях? Подчер-
тайте/оградете местата, които ви дават информация за това.

2.3. Какви изводи може да направите за особеностите на светогледа на 
тези социални групи и общности? Аргументирайте своите отговори.

Задача 3

3.1. Какви групови идентичности откривате в анализираните източници? А 
национални идентичности?

3.2. Обяснете какво представлява религиозната идентичност. Може ли да 
се твърди, че тя е определяща през Средновековието? Защо?

3.3. Обяснете какво представлява националната идентичност. Определете 
при какви условия се заражда.

3.4. Потърсете подходящи понятия, с които най-добре се характеризира 
спецификата на двете идентичности.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 2
Две различни понятия за нацията

Задача 1

1.1. Като работите по двама, проучете внимателно писмения документ и 
картата.

1.2. Подчертайте в текста основните елементи на нацията съгласно двата 
възгледа.

1.3. С получената информация и с помощта на картата попълнете таблицата.

В случая с френската нация позоваването на територията е съвсем 
явно, тъй като според „правото на земята“ (jus soli) французи могат да 
бъдат всички, които са родени на френска територия. Не е такъв случаят 
с Германия, където според един закон на Райха от 1913 г. се позовават на 
това, което е известно като „правото на кръвта“ (jus sanguinis): герман-
ци могат да станат не родените на германска територия, а тези, които 
могат да докажат, че са потомци на германци, дори ако са родени в чужди 
страни [...] (в някои страни от Източна Европа).

Трябва да се запитаме по-скоро за причините на това различие, а не да се 
ограничаваме само да го констатираме, като че ли става дума за коренно 
противоположни философски темпераменти. Според мен се касае по-скоро 
за наследяване на геополитически положения, които са доста различни. За 
да се вникне по-ясно в настоящите проблеми, е важно да се върнем назад 
във времето и историческата геополитика.

В случая на Франция движещата сила, по-късно наречена нация, се поя-
вява рано, още през Средновековието, не сред цялото население, а по-скоро 
сред онези, представляващи различните „ръководства“ на кралството, и 
това геополитическо представителство се наслагва с разнообразието на 
феодите, които още оттогава се отнасят към дадена политическа тери-
тория, съвпадаща в по-голяма или малка степен с тази на Френското крал-
ство и неговите марки. В границите на това кралство, чието образуване 
и централизация са ранни, в замяна дълго време (чак до XIX век) хората за-
пазват своите културни различия. В действителност френският език, ха-
рактерен за Ил-дьо-Франс и долината на Лоара, който се превръща в език 
на кралската власт и нейните представители, се разпространява бавно и 
предимно сред благородниците. От тази геополитическа ситуация произ-
тича една предимно политическа и териториална концепция за френска-
та нация. Тази основна идея е широко разпространена, тъй като култур-
ното разнообразие на жителите продължително време остава голямо. 

Териториалното позоваване се засилва още повече през XIX век поради 
изключителна характеристика за Франция: ранното забавяне на нейния 
демографски прираст. Поради тази причина политическите управници
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 са много благосклонни към имиграцията на чужденци, при условие че те 
бързо се асимилират: откъдето и автоматичното францизиране (натура-
лизация) на децата им, родени на френска територия.

Обратно, знае се, че това, което се нарича германско обединение, се осъ-
ществява късно (1871) под ръководството на Прусия и след различни опити 
да се събере по-голямата част от германоезичното население, включи-
телно и това от Австрийската империя. Въпреки съществуването на Све-
щената Римска империя, през вековете Германия не е толкова политическо 
обединение, а по-скоро културно пространство, където се говори немски 
език.

За разлика от френския език, чието разпространение в рамките на 
кралството е извънредно бавно, това на различните германски наречия 
още от Средновековието е голямо. Това разпространение на немския език, 
което обединява лутеранската Реформация, не е в западна посока, а на из-
ток. Става дума не просто за лингвистично разпространение, а по-скоро 
за миграционни процеси, които по-късно ще вдъхновят известния призив 
за Drang nach Osten (натиск на изток). Известно е завладяването на Прусия 
от Тевтонските рицари през XIII – XIV век. Тези монаси воини, чийто нем-
ски религиозен орден е основан от граждани на Любек и Бремен, са повикани 
от полски владетел, за да покръстят със сила езичниците. По-рано те са 
призовани от краля на Унгария и основават в Трансилвания град Кронщад 
(Брашов), който и до днес е център на германоезично население на румън-
ска територия. След като завладяват по-голяма част от балтийските 
страни, където изграждат многобройни немски колонии и според някои ос-
новават 93 града, те стават васали на полския крал след поражението им 
при Таненберг (Грюневалд) (1410). Орденът продължава да съществува чак 
до отнемане на църковните им имоти през 1525 г., като по-голяма част 
от рицарите приемат протестантството, а Великият магистър става 
херцог на Прусия.

От X век та чак до XIX век се наблюдава на приливи и отливи увелича-
ване на германските заселвания в Източна Европа: първоначално в райо-
ни, които са обезлюдени от Великото преселение на народите или чума-
та; после по покана на славянски и унгарски владетели, включително и на 
императрица Екатерина Велика, която цени високо техническите умения 
на германците в областта на минното дело. Например през 1914 г. поволж-
ките немци са повече от 600 000 души.

Всичко това налага голяма демографска динамика, която няма аналог 
с френската ситуация даже преди да намалее раждаемостта през XIX век. 
Френските колонии са отвъд Океана и най-старата – Квебек, е от XVII век, 
като връзките с Франция са прекъснати един век по-късно. 

Ив Лакост, „Германският въпрос“, сп. Hérodote, № 68, 1993
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Задача 2

2.1. Определете на коя от концепциите се основава етническата нация и на 
коя – гражданската нация. Аргументирайте отговорите си.

2.2. Посочете примери и за двата типа нация. 

2.3. Определете коя концепция е по-разпространена на Балканите. Как   
бихте обяснили това?

2.4. Обсъдете кой от двата вида нации спомага за по-безконфликтно съ-
ществуване на държавите.



ТЕМА 3.2. МАЛЦИНСТВА И ГРАЖДАНСКО 
ОБЩЕСТВО

I. ДИДАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА УЧИТЕЛЯ.

1. Очаквани резултати по темата.

Знания

•	 Познава, разбира и използва основни понятия, като свобода, основни 
ПЧ, справедливост, малцинство, дискриминация, расизъм, предразсъдъци, 
стереотипи и толерантност.

•	 Разпознава случаи на дискриминация по етнически, религиозен, расов 
и полов признак (вкл. и на хора с увреждания) и разбира необходимостта от 
борба с дискриминацията (учебна програма за 11. клас).

Умения

•	 Познава и работи критично с основни документи и институции за защи-
та правата на малцинствата в България и Европа.

•	 Умее да аргументира собствена гледна точка/позиция.

•	 Участва в дискусия.

•	 Мисли критично.

•	 Работи с различни източници на информация (писмен документ, раз-
лични видове изображения, карти, филми и др.).

•	 Развива изследователски умения: търсене и подбор на информация, 
нейната обработка и представяне в краен продукт.

•	 Работи в сътрудничество с другите и развива умения за позитивно раз-
решаване на конфликти.

Отношения 

•	 Развива толерантност към мнението на другите.

•	 Разпознава и разбира социални и културни различия.

•	 Емпатия и социална съпричастност.

•	 Уважава и зачита човешкото достойнство на другите, независимо от ет-
ническата принадлежност, религия, език, възраст, увреждане или други раз-
личия.
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2.     Връзка с ключови компетентности1:

•	 компетентности в областта на българския език и чужди езици;

•	 умения за учене;

•	 социални и граждански компетентности;

•	 инициативност и предприемчивост;

•	 културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество;

•	 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин 
на живот и спорт.

3. Основни понятия:

•	 малцинство;

•	 дискриминация;

•	 ксенофобия;

•	 културно влияние.

4.    Възможни връзки с други теми от учебната програма по ГО за 11. клас:

•	 темa 1.1. Свобода, граждани и власт;

•	 тема 1.2. Политика, демокрация и върховенство на закона; 

•	 тема 1.3. Гражданско общество и гражданско участие; 

•	 тема 1.4. Ученикът и училището в демократичното гражданство;

•	 тема 2.1. Идеята за справедливост – права и отговорности на гражда- 
ните;

•	 тема 3.1. Възникване и разгръщане на идентичностите.

     5. Съдържателни акценти.

5.1. Основни послания.

Разглеждат се проблемите за мнозинството и малцинството в обществото, 
а също така за правата и свободите на малцинствата. Представена е същност-
та на явлението „дискриминация“ и начините за борба с нея. Отделено е място 
на езика на омразата и как се свързва с проблемите на съвременното обще-
ство.

1 Съгласно Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, издадена от министъра на 
образованието и науката, достъпна тук: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136697599.
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5.2. Ключови въпроси.

•	 Какво е малцинство? 

•	 Как правата и свободите на личността се свързват с правата и свободи-
те на различни групи (малцинства) в обществото? 

•	 Какво е дискриминация и как да се борим ефективно с нея?

•	 Какво е език на омразата?

•	 Какви са връзките между всички тези ключови въпроси?

5.3.     Разяснения по съдържанието на темата.

•	 Дискриминация

Дискриминация е дума, която все по-често се употребява в ежедневието. 
Днес тя се използва толкова много, че дори съществува известна несигурност 
какво точно означава. Дискриминация ли е срещу вас например, ако ваш род-
нина използва по-голяма част от ваш общ имот, защото смята, че вие няма-
те нужда от него? Или пък ако домоуправителят на вашия вход реши, че ваш 
съсед, който има малко дете, следва да ползва паркомясто, което доскоро е 
било използвано от вас?

„Речникът на българския език“ на Българската академия на науките опре-
деля понятието дискриминация като „[о]граничаване на права или лишаване 
от права на определена категория граждани въз основа на расова, етническа 
или национална принадлежност […], религиозни убеждения, пол и…“1. 

Ключовото в това определение е, че дискриминацията е такова отноше-
ние/третиране на хора, което е продиктувано не от друго, а от фундаментал-
ни лични, присъщи характеристики (т.нар. признаци, за които ще говорим 
по-долу) на потърпевшия, например етнос/раса, пол и други. Тези характе-
ристики са фундаменти на личността, чрез които тя се самоопределя и които 
оформят в една или друга степен живота ѝ. Те са дълбоко интимни и често 
пъти човек не може да промени или не е мислимо да се очаква от него да ги 
промени. Така например човек не може да избере етноса си или дали да бъде 
с увреждане. Вярно, би могъл да избере религията си, но това е толкова ли-
чен въпрос, че всяка намеса в него би била принуда върху волята му, което е 
морално недопустимо.

В правото тези лични характеристики се наричат „защитени признаци“. 
Неравното, различното отнасяне с някого поради негов защитен признак е 
дискриминация и е забранено от закона. В правото на ЕС е забранена дис-
криминация въз основа на 6 признака: възраст, увреждане, пол, раса/етнос, 
сексуална ориентация и религия/вяра. И това не е случайно. 

1  Речник на българския език на Института за български език при Българската академия на науките, достъпен тук: 
https://bit.ly/2ITBqBt.
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Избирането на това кое да е защитена характеристика/признак и кое да 
не бъде, не е произволен процес. Напротив. Признаването на определена ха-
рактеристика за защитен признак идва да признае факта, че исторически оп-
ределени групи от обществото масово са били жертва на неравно третиране 
поради това, че се отличават от мнозинството – например евреите, ЛГБТИ хо-
рата, ромите, хората с увреждания. 

Тъй като България е член както на ЕС, така и на Съвета на Европа и ООН и 
е поела ангажимент да спазва правилата на тези три политически организа-
ции, именно от тяхното право/от техните правни актове произлиза днешното 
разбиране за това какво е дискриминация и кои характеристики са признати 
за защитени признаци. Основният документ в сферата на антидискримина-
цията на ниво Съвет на Европа е Европейската конвенция по правата на чо-
века и основаните на нея решения на Европейския съд по правата на човека.

Що се отнася до ЕС, съгласно Договора за Европейския съюз (Договора от 
Маастрихт) недопускането на дискриминация е основна ценност на ЕС1. От ос-
новно значение, що се касае до недопускането на дискриминация на ниво ЕС, 
са също Хартата на основните права и т.нар. антидискриминационни дирек-
тиви на ЕС, като например Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 
година относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без раз-
лика на расата или етническия произход.

• Малцинства

Макар и означаващо на първо място количествен показател, в общест-
вените науки понятието малцинство се използва не за количествено, а за                   
властово сравнение между групите. Американският философ и социолог Ри-
чард А. Шермерхорн илюстрира нюансите на значението на понятието за мал-
цинство, зависещи от баланса на размер и власт, с понятията за доминантна и 
подчинена група, които той представя в табличен вид така2:

1 Вж. чл. 1а от Договора за Европейския съюз, съгласно изменението му с Договора от Лисабон за изменение на 
Договора за Европейския съюз и на Договора за създаване на Европейската общност.
2 По Schermerhorn, R. A. Comparative Ethnic Relations. New York, USA: Random House, 1970, pp. 12–14.
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Като излага тази парадигма в контекста на етническите групи, Шермер-
хон посочва, че една такава група би могла да бъде както доминантна, така и 
подчинена – всяка от позициите от А до Г. В едно общество обаче, отбелязва 
той, обичайно доминантната група е една, а подчинените – множество. Мал-
цинство той нарича група Г – група, която формира по-малко от половината 
от членовете на едно общество и има ограничен достъп до роли и дейности с 
централно значение за икономическите и политическите институции на об-
ществото. По тази причина и понятието за малцинство е свързано и нерядко 
взаимозаменяемо с понятието уязвима група.

•	 Език на омразата

Езикът на омразата, наричан още реч/слово на омразата, е друго широ-
ко използвано, но невинаги добре разбирано понятие. Под това словосъче-
тание не се разбира просто всяка реч, която изразява омраза. Не се разбира 
и каквато и да е омраза. Понятието възниква в контекста на движенията за 
равноправие от средата и края на ХХ век. Като се има предвид това, подобно 
на понятието за дискриминация, което обсъдихме по-горе, трябва да кажем, 
че езикът на омразата е такава реч, която съдържа негативни конотации към 
другостта (към различното), определена/предизвикана от защитените при-
знаци, за които говорихме при дискриминацията по-горе.

Указателна в това отношение може да бъде Общата политическа препо-
ръка № 15 от 2015 г. на Европейската комисия срещу расизма и нетолерант-
ността, съгласно която езикът на омразата „включва използването на една 
или няколко от специфичните форми на изразяване, а именно – проповяд-
ване, насърчаване или подбуждане на охулване, враждебност или очерняне 
на лице или група от лица, както и всякакъв вид тормоз, обида, негативно 
стереотипиране, стигматизиране или сплашване на такова лице или лица и 
всяко оправдание на всички тези форми на изразяване, което е основано на 
неизчерпателен списък от личностни характеристики или обществено поло-
жение, включващи „раса“, цвят, език, религия или вяра, националност или на-
ционален или етнически произход, както и потекло, възраст, увреждане, пол, 
социален пол, полова идентичност и сексуална ориентация“1.

6.    Предложения за методи за изграждане на среда за интерактивно 
учене в часа.

В работните материали за ученика по тази тема се предлагат задания за 
дейности, които дават възможност за:

•	 мозъчна атака; 

•	 обсъждане на казуси; 

•	 работа в малки групи;

•	 работа по двойки; 

•	 дискусия;

1 Преводът е авторски. 
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•	 проектна работа.

II. РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ
7. Варианти за дейности по темата.

7.1. Проектна работа.

7.1.1. Проучете какво представлява наградата „Сахаров“. Потърсете ин-
формация и напишете пълното название на тази награда. 

•		Кой я връчва? Как се опре-
делят нейните носители? Кои са 
първите носители? А последни-
те? Проучете кой е Андрей Са-
харов. Защо според вас тази на-
града носи неговото име?

•	 	 	 	Обсъдете в клас необхо-
дима ли е награда като тази на 
името на Андрей Сахаров. 

•	 Обосновете своята гледна 
точка, като използвате инфор-
мацията, която сте събрали в 
хода на проектната работа.

Оценяване: вж. За оценяването по гражданско образование (стр. 29).

  7.1.2. Проучете какви малцинствени групи има във вашето населено 
място. Работете в групи от по 3 – 4 ученици. Намерете исторически сведе-
ния за тези малцинствени групи, за тяхната роля в живота на общността, в 
миналото и днес, за взаимоотношенията им с останалите членове на обще-
ството. Потърсете материални и нематериални следи от тези групи в насе-
леното място, в което живеете. Направете изложба за откритите малцин-
ствени групи.

По отношение на оценяването на проектната работа вж. стр. 29.
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      7.2. Изследване.

7.2.1. Проучете внимателно местата, които сте посетили през уикенда 
– около дома си, различни, магазини заведения, – и отбележете на карта 
(може да използвате Google Mаps) на колко от тях има осигурен достъп за 
хора с двигателни увреждания. 

              7.2.2. Представете 
си, че сте в инвалидна ко-
личка, и потърсете отговор 
на въпроса кои от тези мес-
та можете да посетите сами, 
без чужда помощ.

           7.2.3. Какви пред-
ложения бихте направили, 
за да може градската среда 
да е благоприятна за хора с 
двигателни увреждания? 

Оценяване: Триминутна пауза (стр. 29)

7.3. Дискусия по казуси

Задача
Работете в групи от по 3 – 4 ученици по един от казусите:

•	 Позната ли ви е ситуацията, описана в казуса? Какви предразсъдъци и 
стереотипи откривате в казуса?

•	 Откривате ли в разглеждания казус случай на дискриминация? Посоче-
те по отношение на какво е.

•	 Представете си, че сте на мястото на героите от казуса, който разглеж-
дате. Как бихте реагирали на тяхно място в описаната ситуация? Какви биха 
били последиците от вашето поведение?
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Казус 1

Адифе е 24-годишна и току-що е завършила курс за фризьори. Премести-
ла се е да живее във Варна от друг град и има належаща нужда да си намери 
работа, за да може да плаща квартирата си. През последните два месеца оба-
че тя е кандидатствала за работа в 12 фризьорски салона и на нито едно място 
не са я наели. На последното място, където се явила на интервю, собственич-
ката на салона изрично изразила изненада от това, че Адифе носи косата си 
прибрана със забрадка. Адифе обяснила, че това е заради мюсюлманската ѝ 
религия. Собственичката на салона обаче обяснила, че подобен външен вид 
не отговаря на стила на салона.

Казус 2 

Ромите в Самоков готвят протест срещу дискриминацията. Протестът 
е планиран за 18 февруари 2018 г. от 14 часа. Мястото е площад „Захарий 
Зограф“. Събитието се организира главно чрез социалните мрежи. Посочено 
е, че за протеста е уведомена общинската администрация, каквото е изисква-
нето на закона.

Един от организаторите на недоволството е председателят на фондация 
„Саворе“ Христо Николов. Според инициаторите на протеста ромите в Само-
ков са дискриминирани, защото децата им се приемат единствено в детските 
градини, които се посещават само от деца от същия етнос. Сегрегацията про-
дължавала и при учениците. Те посочват, че сливането на НУ „Петър Берон“ с 
ОУ „Неофит Рилски“ е било със същата цел – децата на ромите да се обучават 
в сегрегирани училища. Ромите си остават в тяхното си училище, капсулира-
ни и без шанс да бъдат приобщени. А в Самоков, който и така е прочут с на-
прежението на етническа основа, проблемът, вместо да се разреши, само се 
задълбочи, смята Христо Николов. Според него, като отделяме ромите в гето, 
произвеждаме професия каруцар.

Организаторите посочват като повод за протеста и недопускането на роми 
в някои от заведенията в града. Искали им клубни карти или предварителна 
резервация. А ако ги допуснели, ги таксували на двойни и тройни цени.

Според написаното в социалните мрежи Самоков се очертава като един 
от най-нетолерантните градове в България, в който не приемат различни по 
цвят. Сочи се, че интеграцията е двустранен процес, а в Самоков интеграция-
та на ромите не върви, тъй като се отхвърлят от останалите.

„Самоковските роми готвят протест срещу дискриминацията“,         
„СамокоВест“, 02.09.2018 г.1 

1  Статията е достъпна тук: https://bit.ly/3bI72mw. 
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Казус 3

Иван е 15-годишен и се оплаква, че част от съучениците му, които сфор-
мират група в класа, системно го наричат „гей“ и „педал“, при това не прос-
то като обиди, а реално спекулирайки, че той е с хомосексуална ориентация, 
заради което го унижават. Той е отнесъл въпроса до класната ръководителка 
и въпреки че дълго време е крил за случващото се от родителите си, се нало-
жило да им каже, след като на родителска среща класната му им съобщила, 
че много си е влошил успеха, и споменала, че може и да е поради тези пробле-
ми. Родителите на Иван искат от училището да вземе мерки срещу другите 
деца. Класната ръководителка и директорката на училището обаче твър-
дят, че Иван не е подложен на специално отношение, защото подигравките и 
„закачките“ между децата са нормални и ги има сред всички деца във всички 
класове. Директорката на училището дори обяснила на родителите на Иван, 
че веднъж попитала ученици в коридора защо се обиждат на „педал“, и те ѝ 
отвърнали: „Просто така си говорим, госпожо, не се обиждаме“.

Казус 4

Гергана е 71-годишна и е инженер по информационни технологии. Завела 
е дело пред Комисията за защита от дискриминация срещу търговска верига 
за мобилни телефони поради серия реклами, в които те показват възрастните 
хора като глупави, неадекватни и неспособни да боравят с модерна техни-
ка. Рекламите започнали да се появяват по телевизията, на рекламни пана 
из града и в интернет в началото на годината и първоначално Гергана не им 
обърнала голямо внимание. Кампанията обаче била успешна и продължила 
месеци наред с нови визии и нови ситуации – в автобуса, в магазина, на ули-
цата, – не само показващи възрастни хора като неспособни да боравят със 
смартфони, но и с рекламни послания, обясняващи, че това са „телефони за 
млади“. Възрастните хора в рекламните материали били представени хипер-
болично комично – с комични изражения на лицето, облечени екстравагант-
но и неспособни не само да боравят с телефона, но често и да чуват или да 
разбират какво им се казва. Пред Комисията Гергана заявила, че търпението 
ѝ се изчерпало, когато 5-годишният ѝ внук ѝ казал, че прилича на една от же-
ните в рекламите. Гергана твърди, че кампанията е обидна за нея, че репли-
ките на внука ѝ показват, че негативният стереотип, представен в реклама-
та, се възприема от хората, докато в същото време самата тя не само борави 
със смартфон, но е и една от първите жени, получила висше образование в 
сферата на информационните технологии в България, при това десетилетия 
преди тези технологии да са широко достъпни за домашна употреба. От тър-
говската верига отговарят обаче, че всичко това е просто хумор и няма за цел 
реално да обижда когото и да било.

7.4. Работни листове за учениците:

•	 Работен лист № 1 – разработен във вариант за 6 групи, като учениците 
работят в малки групи от по 3 – 4 души. Включените писмени документи и 
задачи целят да се задълбочат познанията на учениците в областта на зако-
нодателната рамка за националните малцинства и техните умения да анали-
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зират критично основни европейски и български документи (в случая – Рам-
ковата конвенция за защита на националните малцинства).

•	 Работен лист № 2 – предназначен е за работа по двама. Задачите це-
лят учениците да се ориентират в стереотипите, предразсъдъците и тяхното 
представяне чрез критична работа с изображение.

8.     Препоръчителна литература по темата.

•	 Ангелова, Д., Кънев, К. Престъпления, подбудени от предразсъдъци.  
София: Сдружение „Български хелзинкски комитет“, 2019.

•	 „Да живее България“, реж. Адела Пеева, 2017 г. 

•	 Димитров, Б., Стоянов, Р. Наръчник по антидискриминационно право. 
София: Сдружение „Български хелзинкски комитет“, 2019.

•	 Закон за защита от дискриминация: https://bit.ly/32Ysn8Z.

•	 Информационен център на ЕС в България – учебни материали:                             
https://bit.ly/2UGAp1V.            

•	 Информация за ресурси на Съвета на Европа:

		https://bit.ly/2IR3HYW.

		https://bit.ly/3pIwikd.

•	 Информация за спешните резолюции на ЕП от юли 2014 г. насам:                    
https://bit.ly/3kNa3po.

•	 Информация за тематични досиета за половото равенство, насилието 
над жени и др.: https://bit.ly/36IFOeg.

•	 Комисия за защита от дискриминация. Наръчници за ползване на обу-
чителен пакет „Училище без дискриминация“: https://bit.ly/2UFEzar. 

•	 Комисия за защита от дискриминация. Каталог на добрите практики 
„Училища без дискриминация“: https://bit.ly/2ISy1SS.

•	 Малцинства и мнозинства 15 години след ратификацията на Кон-
венцията за защита на малцинствата, материал на Димитрина Чернева,                              
28.02.2014 г.: https://bit.ly/2UHXnWs. 

•	 Публикации на европейските центрове Salto Youth:                               
https://bit.ly/2HeU7P5.

•	 Рамкова конвенция за защита на националните малцинства на Съвета 
на Европа:	https://bit.ly/2IRo74e.

•	 Резолюция на Европейския парламент от 7 февруари 2018 г. относ-
но защитата и недискриминацията на малцинствата в държавите – членки 
на ЕС (2017/2937(RSP) (2018/C 463/03). Официален вестник на ЕС, 21.12.2018:                  
https://bit.ly/3kKqjaV.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 1 – I група
Национални малцинства

Източник 1. Права и свободи на националните малцинства

Член 1

Защитата на националните малцинства и на правата и свободите на 
лицата, принадлежащи към тези малцинства, е неделима част от между-
народната защита на правата на човека и като такава представлява об-
ласт от международното сътрудничество.

Член 2

Разпоредбите на тази рамкова Конвенция следва да бъдат прилагани 
добросъвестно, в дух на разбирателство и търпимост и в съответствие 
с принципите на добросъседство, приятелски отношения и сътрудничест-
вото между държавите.

Член 3

1. Всяко лице, принадлежащо към национално малцинство, има право сво-
бодно до избере да бъде разглеждано или да не бъде разглеждано като та-
кова, и никакви неблагоприятни последици не произтичат от този избор 
или от упражняването на правата, които са свързани с този избор.

2. Лицата, принадлежащи към национални малцинства, могат да уп-
ражняват правата и да се ползват от свободите, произтичащи от прин-
ципите, провъзгласени в настоящата Рамкова конвенция, самостоятелно 
и съвместно с други лица.

Член 4

1. Страните се задължават да гарантират на всяко лице, принадлежащо 
към национално малцинство, правото на равенство пред закона и на равна 
защита от закона. В това отношение се забранява всякаква дискримина-
ция, основана на принадлежност към национално малцинство.

2. Страните се задължават да приемат, ако е необходимо, подходящи 
мерки за утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, 
политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство меж-
ду лицата, принадлежащи към национални малцинства, и тези от мнозин-
ството. В това отношение те надлежно отчитат специфичните условия, 
в които се намират лицата, принадлежащи към национални малцинства.
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3. Мерките, приети в съответствие с алинея 2, не се разглеждат като 
акт на дискриминация.

Рамкова конвенция за защита на националните малцинства, 
приета от Съвета на Европа на 1 февруари 1995 г., 

ратифицирана от XXXVIII ОНС със закон от 18 февруари 1999 г.

Задача 1. Работете в малки групи от 3 – 4 души и прочетете внимателно 
Източник 1.

1.1. Какви са правата и свободите на националните малцинства – индиви-
дуални или колективни? Подкрепете отговорите си, като посочите/подчерта-
ете конкретно място в текста.

1.2. Какви права на националните малцинства гарантира Рамковата кон-
венция? Посочете в кои области са те.

1.3. Определете какво се разбира под дискриминация съгласно Конвен- 
цията.
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........................................................................................................................................................
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РАБОТЕН ЛИСТ № 1 – II група
Национални малцинства

Източник 1. Задължения на страните, ратифицирали Рамковата                                    
конвенция

Член 5

1. Страните се задължават да поощряват условията, необходими за 
лицата, принадлежащи към национални малцинства, за да поддържат и 
развиват своята култура, и да съхраняват съществените елементи на 
своята идентичност, а именно своята религия, език, традиции и културно 
наследство.

2. Без това да накърнява мерките, предприети в осъществяване на своя-
та обща интеграционна политика, Страните се въздържат от политики 
или практики, целящи асимилирането на лица, принадлежащи към нацио-
нални малцинства, против тяхната воля и защитават тези лица от всяко 
действие, целящо такава асимилация.

Член 6

1. Страните насърчават духа на търпимост и диалога между различ-
ните култури и приемат действени мерки за поощряване на взаимното 
уважение, разбирателството и сътрудничеството между всички лица, 
живеещи на тяхна територия, независимо от етническата, културната, 
езиковата или религиозната им идентичност, по-специално в областта 
на образованието, културата и средствата за масово осведомяване.

2. Страните се задължават да приемат подходящи мерки за защита на 
лицата, които могат да бъдат подложени на заплахи или дискриминацион-
ни, враждебни или насилствени действия поради тяхната етническа, кул-
турна, езикова или религиозна идентичност.

Член 7

Страните осигуряват уважение за правото на всяко лице, принадлежа-
що към национално малцинство, на свобода на мирните събрания, свобода 
на сдружаването, свобода на изразяването и свобода на мисълта, съвест-
та и религията.
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Член 8

Страните се задължават да признаят, че всяко лице, принадлежащо към 
национално малцинство, има право да изповядва своята религия или убеж-
дения и да създава религиозни институции, организации и сдружения.

Рамкова конвенция за защита на националните малцинства, 
приета от Съвета на Европа на 1 февруари 1995 г., 

ратифицирана от XXXVIII ОНС със закон от 18 февруари 1999 г.

Задача 1. Работете в малки групи от 3 – 4 души и прочетете внимателно 
Източник 1.

1.1. Какви права на националните малцинства гарантира Рамковата кон-
венция? Посочете в кои области са те.

1.2. Какви са задълженията на държавите, приели Рамковата конвенция, 
по отношение на националните малцинства? Как се нарича подобен тип по-
литика?

1.3. Определете какво се разбира под културно влияние съгласно Конвен-
цията.
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.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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РАБОТЕН ЛИСТ № 1 – III група
Национални малцинства

Източник 1. Националните малцинства и техните езици

Член 9

1. Страните се задължават да признаят, че правото на свобода на изра-
зяване на всяко лице, принадлежащо към национално малцинство, включва 
свободата да отстоява мнение и да получава и разпространява информа-
ция и идеи на малцинствения език, без намеса на държавните власти и неза-
висимо от границите. Страните осигуряват, в рамките на своите правни 
системи, лицата, принадлежащи към национално малцинство, да не бъдат 
дискриминирани в своя достъп до средствата за масово осведомяване.

2. Алинея 1 не препятства Страните да изискват лицензиране, без дис-
криминация и основано на обективни критерии, на звуковото радиоизлъч-
ване и телевизионните предавания или кинематографията.

3. Страните не препятстват създаването и използването на печатни 
средства за масово осведомяване от лица, принадлежащи към национални 
малцинства. В правните рамки на звуковото радиоизлъчване и телевизи-
онното предаване те осигуряват, доколкото това е възможно и вземайки 
предвид разпоредбите на алинея 1, лицата, принадлежащи към национални 
малцинства, да имат възможност да създават и използват свои средства 
за масово осведомяване.

4. В рамките на своите правни системи Страните предприемат подхо-
дящи мерки, за да улеснят достъпа до средствата за масово осведомяване 
на лицата, принадлежащи към национални малцинства, и за да поощряват 
търпимостта и да допускат културен плурализъм.

Член 10

1. Страните се задължават да признаят, че всяко лице, принадлежащо 
към национално малцинство, има право да използва свободно и без наме-
са своя малцинствен език в личния живот и публично, както устно, така и 
писмено.

2. В области, населени традиционно или в значителна степен с лица, 
принадлежащи към национални малцинства, ако тези лица желаят и къде-
то това желание съответства на действителна необходимост, Страни-
те се стремят да осигурят, доколкото е възможно, условията, които биха 
създали възможност да се използва малцинственият език в отношенията

между тези лица и държавната власт. 
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3. Страните се задължават да гарантират правото на всяко лице, при-
надлежащо към национално малцинство, да бъде своевременно информи-
рано на разбираем за него език за причините за неговото арестуване и за 
естеството и причината за всяко обвинение, което му е предявено, и да се 
защитава на този език, като ползва при необходимост безплатните услу-
ги на преводач.

Член 11

1. Страните се задължават да признаят, че всяко лице, принадлежащо 
към национално малцинство, има правото да използва своето фамилно 
(бащино) име и лични имена на малцинствения език и правото на тяхно-
то официално признаване, според възможностите, предвидени в тяхната 
правна система.

2. Страните се задължават да признаят на всяко лице, принадлежащо 
към национално малцинство, правото да излага публично на езика на не-
говото малцинство обозначения, надписи и друга информация от личен ха-
рактер.

3. В области, традиционно населени със значителен брой лица, принад-
лежащи към национално малцинство, Страните се стремят, в рамките на 
своите правни системи, включително, където е подходящо, и на споразуме-
ния с други държави, и вземайки предвид своите специфични условия, да раз-
полагат традиционни местни названия, имена на улици и други топограф-
ски обозначения с обществено предназначение, също и на малцинствения 
език, когато е налице достатъчна потребност от такива обозначения.

Рамкова конвенция за защита на националните малцинства, 
приета от Съвета на Европа на 1 февруари 1995 г., 

ратифицирана от XXXVIII ОНС със закон от 18 февруари 1999 г.

Задача 1. Работете в малки групи от 3 – 4 души и прочетете внимателно 
Източник 1.

1.1. Посочете какви права на националните малцинства гарантира Рамко-
вата конвенция в областта на малцинствения език. Обяснете защо изрично е 
посочено правото на име (лично и фамилно) в чл. 11.

1.2. Какви са задълженията на държавите, приели Рамковата конвенция, 
по отношение на националните малцинства и техните езици? Как се нарича 
подобен тип политика?

1.3. Посочете примери от историята на XX в. (в България, Европа и света) за 
нарушаване на тези права на националните малцинства.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 1 – IV група
Национални малцинства 

Източник 1. Националните малцинства и образователната система

Член 12

1. Страните, където това е подходящо, предприемат мерки в областта 
на образованието и изследванията, за да поощряват знания за култура-
та, историята, езика и религията на техните национални малцинства и 
на мнозинството.

2. В този контекст страните осигуряват inter alia [наред с останало-
то] съответни възможности за обучение на преподаватели и достъп до 
учебници и улесняват контактите между ученици и учители от различни 
общности.

3. Страните се задължават да поощряват равни възможности за дос-
тъп до образование на всички равнища за лицата, принадлежащи към на-
ционални малцинства.

Член 13

1. В рамките на своите образователни системи Страните признават, 
че лицата, принадлежащи към национално малцинство, имат право да съз-
дават и управляват свои частни заведения за образование и квалификация.

2. Упражняването на това право не предполага каквото и да е финансово 
задължение за страните.

Член 14

1. Страните се задължават да признаят, че всяко лице, принадлежащо 
към национално малцинство, има право да изучава своя малцинствен език.

2. В области, традиционно или в значителна степен населени с лица, 
принадлежащи към национални малцинства, ако съществува достатъчна 
потребност, Страните се стремят да осигурят, доколкото е възможно и 
в рамките на своите образователни системи, лицата, принадлежащи към 
тези малцинства, да имат съответни възможности да изучават малцин-
ствения език или да бъдат обучавани на този език. 

3. Алинея 2 на този член се прилага, без това да накърнява изучаването 
на официалния език или преподаването на този език.

Рамкова конвенция за защита на националните малцинства, 
приета от Съвета на Европа на 1 февруари 1995 г., 

ратифицирана от XXXVIII ОНС със закон от 18 февруари 1999 г.
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Задача 1. Работете в малки групи от 3 – 4 души и прочетете внимателно 
Източник 1.

1.1. Посочете какви права на националните малцинства гарантира Рамко-
вата конвенция в областта на образованието. Определете мястото на офици-
алния език за образованието.

1.2. Какви са задълженията на държавите, приели Рамковата конвенция, 
по отношение на образователната система? Как се нарича подобен тип поли-
тика?

1.3. Посочете примери от историята на XX в. (в България, Европа и света) за 
нарушаване/спазване на тези права на националните малцинства.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 1 – V група
Национални малцинства

Източник 1. Националните малцинства и трансграничното сътрудни-
чество

Член 15

Страните създават условията, необходими за ефективно участие на 
лицата, принадлежащи към национални малцинства, в културния, социал-
ния и икономическия живот и в държавните дела, особено в тези, които ги 
засягат.

Член 16

Страните се въздържат от мерки, които променят съотношението 
на населението в области, населени с лица, принадлежащи към национални 
малцинства, и целят ограничаване на правата и свободите, произтичащи 
от принципите, провъзгласени в настоящата Рамкова конвенция.

Член 17

1. Страните се задължават да не нарушават правото на лицата, при-
надлежащи към национални малцинства, да установяват и поддържат 
свободни и мирни контакти през границите с лица, законно пребиваващи в 
други държави, особено с тези, с които те споделят обща етническа, кул-
турна, езикова или религиозна идентичност или общо културно наслед-
ство.

2. Страните се задължават да не нарушават правото на лицата, при-
надлежащи към национални малцинства, да участват в дейността на не-
правителствени организации както на национално, така и на международ-
но равнище.

Член 18

1. Страните се стремят да сключат, където е необходимо, двустранни 
и многостранни споразумения с други държави, особено съседни държави, 
за да осигурят защитата на лицата, принадлежащи към съответните на-
ционални малцинства.

2. Където това е подходящо, Страните предприемат мерки за поощря-
ване на трансграничното сътрудничество.
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Член 19

Страните се задължават да уважават и прилагат принципите, провъз-
гласени в настоящата Рамкова конвенция, като правят, където е необхо-
димо, само тези ограничения, рестрикции или дерогации [частична отмяна 
на закон], предвидени в международни правни документи, особено в Конвен-
цията за защита на правата на човека и основните свободи, доколкото те 
се отнасят до правата и свободите, произтичащи от споменатите прин-
ципи.

Рамкова конвенция за защита на националните малцинства, 
приета от Съвета на Европа на 1 февруари 1995 г., 

ратифицирана от XXXVIII ОНС със закон от 18 февруари 1999 г.

Задача 1. Работете в малки групи от 3 – 4 души и прочетете внимателно 
Източник 1.

1.1. Посочете какви права на националните малцинства гарантира Рамко-
вата конвенция в посочения текст. Определете значението на трансгранични-
те контакти.

1.2. Какви са задълженията на държавите, приели Рамковата конвенция? 
Как се нарича подобен тип политика?

1.3. Посочете примери за успешни културни влияния между хора от едно 
национално малцинство от двете страни на дадена граница.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 1 – VI група
Национални малцинства

Източник 1. Националните малцинства и националното законодателство

Член 20

При упражняването на правата и свободите, произтичащи от принци-
пите, провъзгласени в настоящата Рамкова конвенция, всяко лице, при-
надлежащо към национално малцинство, уважава националното законода-
телство и правата на другите, в частност на лицата, принадлежащи към 
мнозинството или към други национални малцинства.

Нищо в настоящата рамкова Конвенция не може да се тълкува като 
предоставящо каквото и да е право на участие в каквато и да е дейност 
или на извършване на каквото и да е действие, противоречащо на основни-
те принципи на международното право и в частност на суверенното ра-
венство, териториалната цялост и политическата независимост на дър-
жавите.

Член 22

Нищо в настоящата Рамкова конвенция не може да се тълкува като 
ограничаване или дерогация [частична отмяна на закон] от което и да е от 
правата на човека или основните свободи, които могат да са гарантирани 
със съответствие със законите на която и да е Договаряща се страна или 
от каквото и да е друго споразумение, по което тя е страна.

Член 23

Правата и свободите, произтичащи от принципите, провъзгласени в 
настоящата Рамкова конвенция, доколкото те са предмет на съответна 
разпоредба на Конвенцията за защита на правата на човека и основните 
свободи или на протоколите към нея, се разбират в съответствие с разпо-
редбите на последната Конвенция.

Член 24

1. Комитетът на министрите на Съвета на Европа наблюдава прилага-
нето на тази Рамкова конвенция от Договарящите се страни.

Рамкова конвенция за защита на националните малцинства, 
приета от Съвета на Европа на 1 февруари 1995 г., 

ратифицирана от XXXVIII ОНС със закон от 18 февруари 1999 г.
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Задача 1. Работете в малки групи от 3 – 4 души и прочетете внимателно 
Източник 1.

1.1. Посочете какви права и задължения на националните малцинства га-
рантира Рамковата конвенция в посочения текст. 

1.2. Какви са задълженията на държавите, приели Рамковата конвенция? 
Как се нарича подобен тип политика?

1.3. Посочете примери за успешно интегриране на национално малцинство 
в икономическия, политическия, социалния и културния живот в България, на 
Балканите, в Европа, в света.
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РАБОТЕН ЛИСТ № 2
Стереотипи, предразсъдъци и тяхното представяне. 

Толерантност и фобии
(работа с изображения)

Задача 1. Като работите по двама, разгледайте внимателно Източник 1. 

1.1. Определете посланието на карикатурата, като отговорите на следните 
въпроси: Кои са персонажите? Какво етническо малцинство е представено? С 
какви средства е направено това?

1.2. Съставете списък на стереотипите, свързани с представеното малцин-
ство, които откривате в карикатурата.

1.3. Обсъдете дали откривате елементи, които са обидни за човешкото дос-
тойнство на представителите на това малцинство. Бихте ли определили това 
като дискриминация? Аргументирайте отговорите си.

Източник 1. „Стипен-
дии“, карикатурист 
Чавдар Николов, 

26 октомври 2016 г.1

Задача 2. Работете по двама. Прочетете внимателно Източник 2. 

2.1. Какво съдържа подадената жалба срещу художника? Систематизи-
райте накратко аргументите на автора.

2.2. Потърсете какво определя чл. 50 от Закона за защита от дискримина-
ция. Според вас има ли основание за подобна жалба? Аргументирайте своите 
отговори.

2.3. Обсъдете какво бихте направили, ако станете свидетел на дискрими-
нация по етнически, религиозен, расов или полов признак (вкл. и на хора с 
увреждания) в медии, социални мрежи или в ежедневието си.

             1  Карикатурата е достъпна тук: http://terminal3.bg/stipendii/. 
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Източник 2. Обвинение в дискриминация по признак етническа принад-
лежност

Срещу карикатуриста Чавдар Николов е подадена жалба в Комисията за 
защита от дискриминация заради негова карикатура, в която се осмива ре-
шението на МОН да поощрява ромски ученици за успех в училище над 3,50 
със средства от програма за стипендии за роми ученици. Тя се изпълнява от 
Министерството на образованието и Ромския образователен фонд.

Заради тази карикатура Комисията бе сезирана от Станислав Андреев До-
дов за дискриминация по признак етническа принадлежност. Ето и текста на 
жалбата:

Уважаема доц. Джумалиева,

На 26 октомври 2016 г., сряда, в около 07:30 ч. сутринта на уебсайта 
„Терминал 3” (http://www.terminal3.bg) беше публикувана карикатура от 
автора Чавдар Николов. Карикатурата грубо нарушава чл. 4 от Закона за 
защита от дискриминация, защото уронва достойнството на ромската 
общност в България, изобразявайки нейните представители като мръсни, 
грозни и просещи от държавата.

Карикатурата, която прилагаме към настоящия сигнал (вж. Приложе-
ние № 1 и № 2), е достъпна в интернет на адрес: http://terminal3.bg/stipendii/. 
Към 13:00 ч. в деня на подаване на настоящия сигнал (26.10.2016 г.) публи-
кацията на уебсайта беше прегледана 17 217 пъти, съгласно собствения 
брояч на интернет страницата, намиращ се непосредствено над самото 
изображение в посочения адрес.

Изобразената в карикатурата репрезентация явно се възползва от 
вече стари и установени дискриминационни представи против ромския 
етнос, срещу които е необходим системен отговор от страна на инсти-
туциите. В преките правомощия, а и в интерес на дългосрочната работа 
на Комисията за защита от дискриминация е да предприема мерки срещу 
подобни практики.

Поводът за карикатурата е решението 600 ученици от ромски произ-
ход да получават стипендии за обучение в гимназиален етап по съвместен 
проект на Министерството на образованието и науката и Ромския обра-
зователен фонд. Проектът [e] „Подкрепа на ромски ученици за успешно за-
вършване на средно образование“, представен на 18 октомври и изпълняван 
от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от ет-
ническите малцинства (ЦОИДУЕМ) (вж. Приложение № 3).

На карикатурата е изобразена министърката на образованието и 
науката Меглена Кунева, седнала зад бюро. На челото на бюрото е поста-
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вен надпис „Стипендии“. Върху бюрото е поставено куфарче, върху което е 
изобразен графичният знак на еврото. Министър Кунева е отворила куфар-
чето и понечила да извади нещо от него. Вдясно от бюрото е изобразено 
множество от хора, видимо наредени на опашка пред бюрото. Над образа на 
министър Кунева е поставена нейна реплика: „Ама всички ли сте ученици?!“ 
(получер – на ответника Николов). Един мъж от множеството, застанал 
непосредствено до бюрото, отговаря с реплика: „Айде ма, к’во се циганиш 
за 30 еуро!“ (получер – на ответника Николов). Образите от множеството 
включват: мъж с цигара в устата, с репликата „Айде ма, к’во се циганиш за 
30 еуро“, със смъкнат анцуг, от което се вижда част от задните му части, 
и бастун; майка с голо дете на ръце; само едно дете в училищна възраст, 
видимо по ръста му, обуто в обувки, които са му големи; зъбат мъж с цига-
ра в уста и още двама видимо пушещи възрастни, една от които майката 
с голото дете на ръце.

Изградените от ответника образи ясно насочват към немотия (голи 
деца, деца с големи за тях обувки, всички са с грозни и неподбрани дрехи), 
просия (искането на първия от множеството, както и опашката от чака-
щи), пороци (трима или четирима от възрастните са с цигари), лоша роди-
телска грижа (голото дете и пушенето около него), склонност към измами 
(много възрастни искат пари, докато се виждат само две деца в задната 
част на множеството). Всичко това считаме за уронваща достойнството 
репрезентация на ромския етнос и явна дискриминация срещу същия.

Николов посочвам като ответник в качеството му на автор (художник) 
на процесното изображение. Със средствата на карикатурата той много 
често изразява, но и насочва общественото мнение по важни политически 
теми. В този смисъл смятаме, че посланието, което той отправя към об-
ществото, е най-малкото безотговорно.

Центъра за гражданска активност посочвам като ответник в качест-
вото му на собственик на уебсайта „Терминал 3“. Това се установява от 
раздела „Ние сме“ на сайта, намиращ се на адрес http://terminal3.bg/nie-
sme/. Същото се потвърждава и от идентичността на имената на част 
от лицата, посочени в секцията „Екипът“ на сайта, намираща се на ад-
рес http://terminal3.bg/ekipat/, с лицата, които участват като членове на 
Управителния съвет на сдружението, съгласно посоченото в Централния 
регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза (вж. 
Приложение № 4).

Искаме ясно да изразим позиция и пред Комисията, че считаме аргумен-
тите, че карикатурата е всъщност насочена към Министерството на 
образованието в лицето на министър Меглена Кунева (също изобразена 
на карикатурата), за предварително несъстоятелни. Дори и карикату-
рата да съдържа критика към мярката за предоставяне на стипендии на 
ученици от ромски произход, то тази критика се прави на гърба на ром-
ския етнос и при това използвайки същите дискриминационни нагласи, 
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които в голяма степен задържат неговите представители в маргинали-
зираното обществено положение, в което се намират (и което пряко касае 
ромските ученици, та да се нуждаят те от стипендии).

Предвид гореизложеното, Ви моля на основание чл. 50 от Закона за за-
щита срещу дискриминация да образувате производство и да установите 
налице ли е дискриминация по признак етническа принадлежност, да поста-
новите преустановяване на нарушението до установяване на положение 
на равно третиране, както и да наложите предвидените в закона санкции 
или принудителни административни мерки.

„Съдят Чавдар Николов за дискриминация
заради карикатура за ромските стипендии“, 

OFFNEWS, 27.10.2016 г.1

1

Задача 3. Като работите по двама, разгледайте внимателно Източник 3. 

3.1. Какъв е отговорът на карикатуриста Чавдар Николов на обвинението в 
дискриминация? Как са представени персонажите? С кой период от история-
та е направена пряка връзка? 

3.2. Обсъдете дали посланието на карикатурата е променено след напра-
вените корекции в нея. Аргументирайте отговорите си.

Източник 3. „Стипендии“, карикатурист Чавдар Николов, 28.10.2016 г.22

  1 Статията е достъпна тук: https://bit.ly/2UGCnzl. 
  2 Карикатурата е достъпна тук: https://bit.ly/36Ksm9W. 
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ТЕМА 3.3. КОНСТРУКТИВНО ОБЩУВАНЕ 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

I. ДИДАКТИЧЕСКИ ИДЕИ ЗА УЧИТЕЛЯ.

1. Очаквани резултати по темата.

 При работата по темата ученикът може да придобие следните знания, 
умения, отношения и компетентности:

Знания

•	 Ориентира се в източниците на противоречия между отделни етнически 
и религиозни общности (учебна програма за 11. клас).

•	 Познава характеристики на и стратегии за конструктивно общуване.

•	 Свързва диалога и конструктивното общуване с понятието за делибе-
ративна демокрация.

Умения

•	 Разграничава различни видове малцинствени политики – асимилация, 
(авто)сегрегация, интеграция.

•	 Разграничава патриотизъм от национализъм.

•	 Критично анализира информация за конфликтни ситуации от разно- 
образни източници и медии и преценява дали събитията са представени чрез 
конструктивно общуване, или чрез стратегии на противопоставяне/манипу-
лативни стратегии (например език на омразата или фалшиви новини).

•	 Създава и осъществява проекти (изследователски или за промяна в 
средата).

•	 Работи в екип.

•	 Общува конструктивно със съученици, учители, училищно ръководство, 
институции и представители на местната общност.

Нагласи

•	 Изразява аргументирана лична позиция по видовете малцинствени по-
литики.

•	 Осъзнава необходимостта от противодействие на насилието и демон-
стрира стремеж към разрешаване на конфликтни ситуации по градивен на-
чин.

•	 Осъзнава своята европейска идентичност и правата и отговорностите 
на европейското гражданство.
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•	 Разбира връзката между уменията за конструктивно общуване и ефек-
тивността на съвместните действия на гражданите и обществените институ-
ции.

•	 Осъзнава важността на конструктивното общуване и взаимодействие 
за демократизиране на училището и обществото.

2.    Връзка с ключови компетентности1:

•	 компетентности в областта на българския език;

•	 социални и граждански компетентности;

•	 инициативност и предприемчивост;

•	 културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество;

•	 умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин 
на живот и спорт.

3. Основни понятия:

•	 конструктивно общуване;

•	 видове малцинствени политики – асимилация, (авто)сегрегация, 
интеграция;

•	 патриотизъм;

•	 национализъм;

•	 насилие;

•	 конфликт;

•	 европейска идентичност и европейско гражданство;

•	 солидарност;

•	 ксенофобия;

•	 диалог;

•	 доверие;

•	 делиберативна демокрация;

•	 медийна грамотност. 

1 Съгласно Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, издадена от министъра на 
образованието и науката, достъпна тук: https://bit.ly/3pHiBSw. 
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4.   Възможности за връзки с други теми от учебната програма по ГО за 
11. клас:

•	 тема 1.3. Гражданско общество и гражданско участие;

•	 тема 1.4. Ученикът и училището в демократичното гражданство;

•	 тема 2.2. Аз и моята гражданска позиция;

•	 тема 3.3. Малцинства и гражданско общество.

     5. Съдържателни акценти.

5.1. Основно послание.

Работата по темата е насочена към изследване на „големите идеи“ за ува-
жение към другостта, толерантността, солидарността, диалога, мира и 
се стреми към утвърждаване на следните основни послания:

•	 Конструктивното общуване е в основата на взаимното разбиране и съв-
местните действия в демократичното общество.

•	 Конструктивното общуване ни помага да преодолеем различията меж-
ду личности и общности и да развиваме демокрацията.

•	 Важно е да общуваме конструктивно, защото така можем мирно да раз-
решаваме конфликти и да интегрираме малцинствени групи в обществото.

5.2. Ключови въпроси:

•	 Как гражданите и институциите в демократичното общество би трябва-
ло да се отнасят към различните хора и общности?

•	 Как да взаимодействаме конструктивно в ситуация на конфликт? 

•	 Каква е разликата между патриотизъм и национализъм?

•	 Какво означава да бъдем европейски граждани?

5.3.      Разяснения по съдържанието на темата.

•	 Делиберативна демокрация

В съвременната философия на политиката се обсъжда идеята за т.нар. де-
либеративна демокрация – от лат. deliberare, „претеглям, преценявам аргу-
менти“. Делиберативната (съвещателна, или още дискурсивна) демокрация 
се отличава с изискването всички важни политически решения да се вземат 
чрез дебат и въз основа на аргументи, разбираеми и достъпни за всички 
граждани. Тази концепция се разработва като възможност за преодоляване 
на недостатъците на съвременната представителна демокрация и на голя-
мото значение, което се отдава на принципа за гласуване при вземането на 
решения. Делиберативната демокрация уважава в най-голяма степен волята 
на гражданите и правото им на участие. Успехът ѝ зависи от активността и 
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добрата информираност на индивидите. 

При този вид демокрация важните за обществото решения би трябвало да 
се вземат въз основа на обществено мнение, формирано чрез рационален и 
аргументативен публичен дискурс, който се стреми към постигането на кон-
сенсус. Основната идея е, че посредством аргументиране в дискурс, свободен 
от властови влияния, може да бъде постигнато взаимно разбиране и консен-
сус между участниците в диалога и така да бъдат намерени разумни решения 
на обществените и политическите проблеми. Постигнатите в диалог решения 
се отличават с по-голяма легитимност спрямо решенията, взети чрез процес 
на гласуване.

Характеристики на този вид демокрация са силната позиция на граждан-
ското общество и правото му да участва във вземането на политически реше-
ния, пълната информираност на обществеността за действията на държавна-
та власт и публичните обсъждания на политически въпроси. Често делибера-
тивната демокрация се свързва с т.нар. демокрация на участието, защото за-
дълбоченото информиране и рационалният обществен диалог се разглеждат 
като условия за конструктивно гражданско участие.

Важни теоретици на делиберативната демокрация са Юрген Хабермас и 
Джон Ролс, както и автори като Шийла Бенхабиб, Амартя Сен, Ейми Гутман.

•	 Медийна грамотност

Медийната грамотност е една от преносимите компетентности, която е 
необходима за учене през целия живот, особено в контекста на т.нар. инфор-
мационно общество, в което живеем днес. Развитието на съвременните ме-
дии се основава на технологиите, но създаваната от тях виртуална среда има 
социален характер. За безопасното боравене и ориентиране в тази среда са 
необходими умения за критично мислене и работа с медийно и мултимедий-
но съдържание, умения за търсене, оценка и създаване на съдържание, както 
и за работа в екип, емоционална интелигентност, анализ на посланието в раз-
личните медии, разпознаване на дезинформация и фалшиви новини, умения 
за предпазване от злоупотреби в интернет, активно използване на техноло-
гиите за конструктивни цели (вж. допълнителни материали и учебни ресурси 
за медийна грамотност в Препоръчителна литература).

Значението на медийната грамотност нараства, защото някои изследова-
тели обръщат внимание на това, че технологиите и медиите променят начи-
на, по който осмисляме света: „Днес може да определим читателя, слушате-
ля, зрителя, потребителя на информация като медиен човек, защото той не е 
в състояние да постави бариера между собствените си представи за дейст-
вителността и медийните образи и текстове, медийните устройства, които 
употребява. Медийният човек е не просто този, който потребява много медии, 
а който осмисля себе си и света през призмата на някакво медийно съдържа-
ние“1.
1 Попова, М. Медийният човек. София: Авангард Прима, 2019.
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•	 Език на омразата

Когато отделни личности, институции или обществени групи имат за-
труднения да приемат другостта или да се справят с проблеми, свързани с 
неравенствата, изключването, интеграцията или етническите конфликти, те 
прибягват до начин на говорене, познат като език на омразата. Този стил на 
говорене се среща както в ежедневието, така и в медиите и политиката. В ус-
ловията на икономическа криза или политическа нестабилност на демокра-
тичните институции, определени малцинствени групи лесно могат да бъдат 
идентифицирани като „заплаха“ и отношението към тях да се определя от 
ксенофобия (страх, омраза и враждебност към чуждото), а не от толерант-
ност. Най-важните различия, които поражда подобно отношение на омраза, 
са етническите, религиозните, половите различия, както и социалната нерав-
нопоставеност на групи като бездомници, бежанци или мигранти.

 При езика на омраза-
та говоренето против „дру-
гия“ е начин за формиране 
на собствената идентичност 
и на чувство за принадлеж-
ност към „нашето“, родното. 
Различията се мислят като 
непреодолими, а интеграция-
та в обществото става невъз-
можна. Езикът на омразата 
подготвя почвата за действия 
на дискриминация и дори за 
престъпления от омраза.

Характерни за езика на омразата са оценъчните твърдения и епитети, 
които преобладават над твърденията за факти.

•	 Стратегия аз печеля – ти печелиш

Различията между хората и общностите са естествени. Те произтичат от 
разликите в начина на живот, ценностите, традициите и религиозните вяр-
вания. Различията могат да бъдат основания за конфликти, съперничество 
и напрежение, но това не е единствената възможност. Въпреки различията, 
хората и общностите могат да взаимодействат по конструктивен начин, като 
общуват ненасилствено, стремят се да уважават и разбират другия и прила-
гат ефективни стратегии за разрешаване на конфликтни ситуации, при които 
интересите, ценностите и различията на всички въвлечени страни са макси-
мално зачетени, т.е. и двете страни могат да спечелят.
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•	 Социални групи и малцинства. Малцинствени политики

Малцинство е фактически неравнопоставена социална група (общност), 
формирана според признак на различие, който има политическа значимост и 
се подчертава от политиките и институциите на държавата.

Разглеждането на различията като богатство, а не като проблем, е клю-
чово за живота ни като граждани на Европа. Разбирането на европейската 
идентичност като съвкупност от определени права и задължения обединява 
гражданите на ЕС, независимо от разликите в тяхната личностна, етническа, 
религиозна или национална идентичност.

Културно многообразие в ЕС

ЕС прави разлика между различни видове малцинствени политики с цел 
избягване на противоречия между отделните национални и малцинстве-
ни общности, като подкрепя културната интеграция между малцинствените 
общности и насърчава развитието на европейската култура (вж. Преглед на 
европейската културна политика 2014 – 2019 г. в Препоръчителна литера-
тура).

ЕС подкрепя опазването на европейското културно наследство, като всяка 
национална, малцинствена или местна култура е част от него (вж. Ресурси за 
обучение в мултикултурна компетентност в Препоръчителна литература).

ЕС подкрепя борбата за ликвидиране на дискриминацията и провежда 
политика за засилване на социалната интеграция на ромите (вж. Междуна-
родни документи срещу дискриминацията и в защита на човешките права в 
Препоръчителна литература).

•	 Европейско гражданство и европейска идентичност
Чрез утвърждаване на европейско гражданство ЕС създава реални въз-

можности за равно упражняване на правата и свободите на гражданите на 
ЕС, без разлика от техния произход, пол, раса, вероизповедание и др. (вж. Ин-
формация за правата на гражданите на ЕС в Препоръчителна литература).
 Европейското гражданство и правата и свободите на европейските гражда-
ни са регулирани с Хартата на основните права на Европейския съюз, Дого-
вора за функционирането на Европейския съюз и Договора за Европейския 
съюз. Но европейското гражданство е нещо повече от съвкупност от права. То 
е един от основните фактори за формирането на европейската идентичност. 
Или ако цитираме генералния адвокат на Съда на ЕС Поярес Мадуро, евро-
пейското гражданство „предполага наличието на политическа по естеството 
си връзка между европейските граждани, […] [която] се основава на взаим-
ния им ангажимент да отворят своите политически общности за останалите 
европейски граждани и да изградят нова форма на гражданска и политиче-
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ска солидарност в европейски мащаб“1.

6.      Предложения за методи на преподаване на темата

В работните материали за ученика по тази тема се предлагат задания за 
дейности, които дават възможност за използване на следните методи:

•	 анализ на произведения на изкуството; 

•	 дискусии, анализ на казуси; 

•	 видеоматериали и инфографики;

•	 изследователски проекти;

•	 работа с текстове.

II. РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ.

7. Варианти за дейности по темата.

На следващите страници ще намерите варианти за дейности по темата, 
които може да принтирате/ксерокопирате и да работите по тях с учениците.

1 Вж. мнение на генерален адвокат Мадуро по дело C-135/08 Janko Rottmann/Freistaat Bayern на Съда на ЕС (голям 
състав), достъпно тук: https://bit.ly/35IaOvU.
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ДЕЙНОСТ 1
Ценности на конструктивното общуване 
(анализ на произведение на изкуството)

Разгледайте снимки на творбата на Лоренцо Куин „Изграждане на мосто-
ве“, представена по време на Венецианското биенале през 2019 г. Инсталаци-
ята e широка 20 м, висока 15 м и наподобява типичните за града мостове. 

1. Всяка една от шестте двойки ръце символизира общоприети ценности 
– приятелство, мъдрост, помощ, вяра, надежда и любов. Коя двойка ръце коя 
ценност изразява? Обосновете избора си. 

2. Каква връзка откривате между тези ценности и конструктивното общу-
ване?

3. Проектът символично представя хората, които преодоляват своите раз-
личия, за да градят по-добър свят заедно. Какво е отношението Ви към раз-
личието – като към ценност или като към проблем? Коментирайте моста като 
метафора. Как свързвате тази метафора с различието и преодоляването му? 

4. Какво е въздействието на изкуството върху нагласите и действията на 
хората?

5. Какъв символичен „мост“ във вашето населено място или училище бихте 
искали да построите със средствата на изкуството? Какви различия искате да 
преодолеете? Нарисувайте вашия проект за творба/инсталация. Представете 
го в клас или направете изложба на проектите.
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ДЕЙНОСТ 2

Отношение към различните

1. Държавни политики спрямо малцинствата (анализ на инфографика и 
дискусия).

Политиките на държавата и отношението на институциите могат да насър-
чават или да затрудняват диалога между различните общности. Конструктив-
ният диалог е път за постигане на интеграция, а липсата му води до политики, 
които задълбочават неравенството.

Посочете примери от историята или съвременността за различни държав-
ни политики спрямо малцинствата в България, в Европа и по света.

2. (Не)възможната интеграция (казуси, дискусия).

Историята свидетелства, че политиките на сегрегация и асимилация често 
са били предпочитани, тъй като при тях „правилният начин на живот“ на мно-
зинството се налага без диалог за ценностите и основанията. За постигане на 
интеграция са нужни усилия и готовност за конструктивен диалог, в който и 
двете страни поемат риска да преосмислят основанията и ценностите на своя 
обичаен начин на живот. От друга страна, в съвременния свят изглежда недо-
пустимо интегрирането на някои културни практики, като робството или по-
гребението на живи съпруги. Отношението ни към други културни практики 
не е толкова еднозначно. Ето някои примери от нашата действителност, които 
предизвикват редица въпроси: 
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•	 Въпреки усилията за образователна интеграция на деца от ромски про-
изход, в България се обособяват така наречените ромски училища. Оправда-
вате ли родителите, които отписват децата си от дадено училище, тъй като в 
него половината деца са с ромски произход? Ако сте родител на дете от ром-
ски произход, бихте ли го записали в училище извън ромската общност?

•	 Феновете на футболни отбори често имат собствени ритуали, действия, 
песни, които изразяват тяхната идентичност и пристрастие към любимия от-
бор. Понякога след футболни мачове някои представители на футболни фен 
клубове нарушават обществения ред по улиците, в транспортни средства и 
други публични пространства. Шумът и агресивното поведение смущават ос-
таналите граждани, които се страхуват да направят забележка или да изви-
кат органите на реда. Какво е вашето отношение към подобно поведение? 

•	 В някои етнически общности все още е обичайно родителите да угова-
рят бракове за децата си на непълнолетна възраст. Какво е личното ви отно-
шение към ранните бракове? Обосновете позицията си.
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ДЕЙНОСТ 3
Думи, от които боли

(анализ на текст и дискусия)

Прочетете детската приказка „Лошата дума“, разказана от Ран Босилек. 

Закачило се едно мече в един трънак. Минал дървар. Извадил мечето от 
трънака. Видяла го мечката. Рекла му: 

– Жив да си, човече! Голямо добро ми направи. Искаш ли да станем 
другари? 

– Че знам ли? 
– Защо бе, човече? 
– Ех, как да ти кажа… На мечка вяра да нямаш. Ама всички мечки не са все 

такива, я! 
Мечката отговорила: 
– То и човекът не е за вярване. Ала ти не си от тия хора. 
Сприятелили се мечката и дърварят. Почнали често да се срещат. 
Една вечер дърварят замръкнал в гората. Нямало де да спи. Влязъл в                

мечата дупка. Мечката го нагостила. 
На сутринта дърварят си тръгнал. Мечката го целунала и рекла: 
– Прощавай, побратиме, че не можах да те нагостя както трябва! 
– Не се ядосвай, Мецано – отговорил дърварят. – Много добре прекарах. 

Едно само не ти харесвам. Миришеш на лошо. 
 Домъчняло ѝ мечката. Рекла му: 
– Вземи брадвата и ме удари по главата. Дърварят вдигнал брадвата и 

я ударил полека. 
– По-силно, по-силно! – рекла мечката. 
Дърварят я ударил по-силно. Потекла кръв. Ала мечката нищо не рекла. 

Дърварят си отишъл. 
Минали се години. Веднъж дърварят пак попаднал в мечата дупка.                             

Мечката го посрещнала и пак го нагостила. На тръгване дърварят рекъл: 
– Какво стана, Мецо, с раната? 
– Коя рана? – попитала мечката. 
– Дето те ударих по главата. 
– Ее, тя ме боля, преболя, зарасна и съвсем я забравих. Ала тая дума, дето 

тогава ми рече, никога няма да я забравя. 
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•	 В кои моменти от текста откривате предразсъдъци или стереотипи? 

•	 Сравнете „лошата дума“ от приказката и съвременни примери за език 
на омразата. 

•	 Можете ли да посочите примери за ситуации, в които сте изрекли или 
чули думи, от които боли – в училище, у дома или другаде? Кое е по-тежко – 
да чуеш или да изречеш „лоша дума“?

•	 Как бихте променили поведението си, за да избегнете езика на омразата? 

•	 Какво бихте променили в приказката, така че общуването между геро-
ите да е конструктивно?
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ДЕЙНОСТ 4
Диалог или гласуване?

(дискусия)

1. Анализ на ситуации.

Разгледайте следните ситуации и преценете в кои от тях според вас е по-
добре решението да се вземе с гласуване и в кои – с консенсус, основан на 
аргументи. Обосновете позицията си.

•	 Как класът да празнува настъпването на новата година/края на учебна-
та година...?

•	 Къде да отидете на екскурзия с класа?

•	 Какви да бъдат училищните политики за използване на мобилни теле-
фони в училище?

•	 Да има ли и какви да бъдат униформите във вашето училище?

•	 Какъв проект да осъществите през настоящата учебна година, за да 
промените и демократизирате училищната среда?

•	 Дали е добре хората да станат вегетарианци?

•	 Дали във вашата община да бъде разкрито предприятие за добив на 
злато, което ще осигури работни места, но има опасност да замърси приро-
дата, защото се планира да използва опасна технология?

•	 Дали и с колко да бъдат повишени данъците и таксите за събиране и 
обработка на битовите отпадъци във вашата община?

•	 Как да бъде променена Конституцията на Република България?

•	 На колко и какви емигранти да бъде предоставен постоянен статут за 
пребиваване в страната?

•	 Дали страните от ЕС да продължат да използват атомна енергия?

•	 Дали в България да бъде въведено еврото като валута?

2. Пленарна дискусия.

Помислете и обсъдете в клас какви са преимуществата и предизвикател-
ствата при вземането на решения с гласуване и с рационален аргументати-
вен диалог. За какъв тип ситуации е подходящ единият или другият начин?

Използвайте в аргументацията си знанията за класическата представи-
телна демокрация и за делиберативната демокрация. При нужда потърсете 
допълнителна информация в интернет.
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ДЕЙНОСТ 5
На кои медии да се доверяваме?

 (дискусия, изследователски проект)

Образователната фондация на англоезичното сп. „Икономист“ предоста-
вя набор от въпроси, чрез които може да проверите надеждността на инфор-
мационните източници, които използвате (https://economistfoundation.org/
news-literacy/).

1. Дискусия.

Разгледайте въпросите и коментирайте защо те са важни за преценката 
дали да се доверите на дадена медия. Как може да ги използвате на практика?

За да реша дали да се доверя на дадена медия, преценявам:

•	 Кой е автор/издател на публикацията?

•	 Защо е създадена публикацията?

•	 Имаме ли достъп до източниците на информация, цитирани в 
публикацията?

•	 Дали репортажът е направен от мястото на събитието?

•	 Представени ли са различни гледни точки?

•	 Има ли възможност читателите да коментират?

•	 Издателят има ли вътрешни правила за проверка на истин-
ността на публикуваните факти?

2. Изследователски проект.

Кои са вашите предпочитани източници на информация? 

1. Изследвайте 2 – 3 актуални публикации в тях и ги оценете с помощта на 
въпросите за проверка на надеждността на медиите. 

2. Изберете една медия, която никога до момента не сте използвали. Оце-
нете с помощта на въпросите 2 – 3 публикации в нея.

3. Сравнете качеството на публикациите в двете медии. Дискутирайте ре-
зултатите от изследванията ви в класа.

4. Преценете доколко личните ви предпочитания и стратегии за информи-
ране са надеждни. При нужда използвайте опита на съучениците си или се 
посъветвайте с учителя как да ги подобрите.
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ДЕЙНОСТ 6
Как да реагираме конструктивно на критични оценки в                       

социалните медии?  
(анализ на казус)

Грета Тунберг (родена през 2003 г.) 
е шведска ученичка и екоактивистка, 
известна като основателка на дви-
жението „Училищна стачка за клима-
та“. Грета подкрепи публична критика 
в Туитър към един от най-добрите и 
успешни тенисисти на нашето вре-
ме – Роджър Федерер, заради негов 
рекламен договор с банка „Кредит 
Суис“, като го призова да се „събуди“. 
Банката отпуска заеми за бизнеса с 
изкопаеми горива, който е един от 
най-големите замърсители на приро-
дата.

В социалната мрежа набира популярност хаштагът #RogerWakeUpNow 
(„Роджър, събуди се веднага“):

Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION  to companies 
looking for new fossil fuel deposits - something that is utterly 
incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this? 
#RogerWakeUpNow1

В изявление до Агенция „Ройтерс“ Роджър Федерер пише:

Приемам влиянието и заплахата за климатичните промени из-
ключително сериозно, особено когато аз и семейството ми прис-
тигнахме в Австралия, унищожавана от горските пожари. Като 
баща на четири деца и ревностен защитник на образованието из-
питвам голям респект и възхищение към младежкото климатич-
но движение, благодарен съм на младите климатични активисти 
за това, че ни подтикват да променим навиците си и да търсим 
иновативни решения. Трябва да се вслушаме, дължим го на себе си 
и на тях. Оценявам напомнянето за отговорността ми като чо-
век, атлет и предприемач и съм готов да използвам привилегиро-
ваната си позиция за диалог със спонсорите си по важни теми.2

          1 Информацията е взета от статия на „Дойче Веле“, достъпна тук: https://bit.ly/32Z6Vkx. 
           2 Пак там.
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Наскоро швейцарската банка също обяви, че вече няма да инвестира в 
нови електроцентрали, работещи с въглища.

Разгледайте внимателно публикацията на Грета Тунберг и отговора на 
Роджър Федерер. Дискутирайте с помощта на следните въпроси:

•	 Каква е мотивацията на Грета? Какво цели с публикуването на посла-
нието към Федерер?

•	 Как оценявате стила на съобщението – конструктивно общуване или 
език на омразата?

•	 Одобрявате ли нейното действие? Обосновете позицията си.

•	 Как бихте оценили реакцията на тенисиста – приемане/отхвърляне, съ-
гласие/несъгласие? Защо според вас тенисистът отговаря чрез изявление за 
Агенция „Ройтерс“?

•	 Как оценявате стила на отговора – като конструктивно общуване или 
език на омразата? Обосновете оценката си.

•	 Проучете в медиите какъв е ефектът от посланието на Грета Тунберг и 
от отговора на Роджър Федерер върху дейността на банката и върху граж-
даните на Швейцария. До каква степен тези реакции са свързани с онлайн 
действията на екоактивистите и тенисиста?

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................................
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ДЕЙНОСТ 7
Приобщаване на различните 

(анализ на казус)

В книгата на Умберто Еко „Името на розата“ Адсон – един от главните ге-
рои в романа, разказва историята за крал Марк и хубавицата Изолда. Кралят 
осъдил Изолда и заповядал да я качат на кладата. Тогава при него дошли про-
кажените и поискали по-тежко наказание: „... след след като влезе в нашите 
бордеи и легне с нас, едва тогава ще осъзнае какво е сторила, и ще има да 
плаче за тоя хубав огън от трънаци“. Уилям, учителят на Адсон, дава следното 
тълкуване на тази история: „Отритнатите прокажени биха искали да ни зав-
лекат до един със себе си. Колкото повече ги отритват, толкова повече ще се 
озлобяват, а ти колкото повече гледаш на тях като на стадо лемури1, които 
искат да те унищожат, толкова повече ще ги отритваш. Свети Франциск бе 
разбрал това и затова първото му решение бе да отиде сред прокажените. 
Християнският свят не може да бъде изменен, ако отритнатите не бъдат при-
общени към него“.

•	 Кои са днес отритнатите в България? 

•	 Кои са отритнатите в света и кой може и трябва да отиде при тях? 

•	 Какъв трябва да бъде подходът към тях? Равна ли трябва да бъде мяра-
та? Нали всички са равни пред закона?

•	 Какви стратегии за решаването на проблемите с „прокажените“ позна-
вате?

•	 Как се отнася към хората в неравностойно положение тоталитарната 
държава и как – демократичната?

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

1 Лемури – от латинската дума lemures за нощни духове или призраци. Семейство примитивни маймуни, 
които живеят на о-в Мадагаскар в големи групи, активни са нощем и се отличават с тъмни кръгове около 
очите и дълга рунтава опашка.
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ДЕЙНОСТ 8
Възможен ли е конструктивен диалог между

светско и религиозно? 
(дискусия)

Секуларизацията е характерен за модерността процес на отделяне на 
Църквата от държавата, на верското от светското начало. В исторически 
план този процес има своето значение за научния и технологичния прогрес. 
В съвременните либерални общества обществената значимост на религиоз-
ното намалява и то е изтласкано почти изцяло в сферата на частния живот. В 
тази ситуация комуникацията между светски и религиозни общности и ин-
ституции е затруднена. 

Дискутирайте в класа:

•	 Трябва ли да се забранят отличителните религиозни символи на пуб-
лични места?

•	 Как се съотнасят правото на свобода на словото и толерантността към 
верското различие?

•	 Допустимо ли е да използваме език на омразата към хората с различни 
от нашите религиозни възгледи?

•	 Как оценявате възможността на учениците и техните родители да изби-
рат дали да посещават часове по религия в училище?

•	 Трябва ли да се преподава религия в българското училище? Аргументи-
райте личната си позиция.

Посочете и анализирайте други примери от обществения и политическия 
живот в България и Европа, които са проява на затруднена или конструктивна 
комуникация между светски и религиозни общности и институции.

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................
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ДЕЙНОСТ 9
Климатични промени – глобализация и конструктивен диалог 

(изследователски проект, работа с текст, 
анализ на видеоматериал и дискусия)

1. Проучете Парижкото споразумение за прилагане на Рамковата кон-
венция на ООН по изменение на климата и сродни документи.

Парижкото споразумение е подписано на 12 декември 2015 г., по време на 
Парижката конференция по климата, от всички държави, включително Бъл-
гария. Споразумението влиза в сила на 4 ноември 2016 г. САЩ са единствена-
та държава, която през 2017 г. обявява, че ще излезе от Споразумението през 
2020 г. Новоизбраният президент на Бразилия обявява през 2018 г., че обмис-
ля напускане на Споразумението.

Изследвайте и допълнителни материали от разнообразни медии. Пред-
ставете атрактивно резултатите от проучването си пред класа и дискутирай-
те по следните въпроси:

•	 Защо е разработено Парижкото споразумение? Каква е неговата цел? 
Каква е каузата, към постигането на която е насочено?

•	 Какво предвижда Парижкото споразумение? Какви са основните клау-
зи? Какви са задълженията на ЕС и на България?

•	 Обърнете внимание на чл. 9 (1): „В изпълнение на своите задължения, 
произтичащи от Конвенцията, страните, които са развити държави, предос-
тавят финансови средства за оказване на съдействие на страните, които са 
развиващи се държави, както по отношение на смекчаването на последиците 
от изменението на климата, така и по отношение на адаптацията към тях“. 
Какви са основанията да се вменят допълнителни финансови задължения на 
развитите страни да подпомагат развиващите се страни при изпълнението на 
Споразумението?

•	 Справедливо ли е развитите страни да поемат по-големи финансови те-
жести? Какви са тежестите за развиващите се страни? Защо смятате, че раз-
витите страни са се съгласили да поемат тази допълнителна тежест?

•	 Какви са основанията за желанието на САЩ и Бразилия да напуснат 
Споразумението?

•	 Възможно ли е да се разрешат климатичните промени на Земята без 
постигане на консенсус между всички държави? 

2. Проучете проблема за замърсяването на въздуха в големите българ-
ски градове. Дискутирайте в класа по следните въпроси:

•	 Как гражданите могат да се информират за степента на замърсяване?

•	 Какви мерки предприемат общинските власти? 
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•	 Каква е оценката на гражданите за ефективността на предприетите 
мерки?

•	 Има ли допълнителни действия от страна на гражданското общество 
(например движението за мониторинг на въздуха – airbg.info)?

•	 Проучете информацията за замърсяването на въздуха в конкретен пе-
риод/ден от официални и алтернативни източници. Има ли разминавания? 
Как си обяснявате евентуалните разминавания? Коя информация ви се стру-
ва по-достоверна? Обосновете оценката си, като приложите знанията си по 
медийна грамотност.

•	 Изследвайте публични дискусии в медиите по проблема. Какви кому-
никативни стратегии използват държавните институции, общинските власти, 
гражданските организации и отделни граждани?

•	 Как е представен проблемът в европейски медии?

3. Европейски зелен пакт.

В отговор на актуалните климатични и екологични предизвикателства ЕС 
разработва Европейския зелен пакт (2019). Пактът е стратегия за устойчиво 
развитие на икономиката на ЕС, което позволява нарастването на нейната 
конкурентоспособност едновременно с постигането на климатична неутрал-
ност на ЕС. Целта е до 2050 г. да няма нетни емисии на парникови газове. Така 
устойчивото развитие на икономиката не само ще подобри благосъстоянието 
на хората в Европа, но и ще допринесе за подобряването на климата и защи-
тата на биоразнообразието на планетата.

Предвижда се посочените цели на Европейския зелен пакт да бъдат постиг-
нати чрез въвеждане на иновативни чисти производствени технологии, раз-
витие на възобновяема чиста енергия, саниране на сградите за постигане на 
по-добра енергийна ефективност, насърчаване на екологични видове транс-
порт и др.

Проучете материали за Европейския зелен пакт. Обърнете внимание на 
понятието кръгова икономика. Дискутирайте в класа по следните въпроси:

•	 Какви са основанията за разработването на тази стратегия?

•	 Какви са предимствата и предизвикателствата пред отделните държа-
ви в ЕС? 

•	 Как осъществяването на Пакта ще промени живота на европейските 
граждани? Какви са очакваните ефекти върху здравето и качеството на жи-
вот на хората?

•	 Какви са очакваните ползи за природата и бъдещите поколения?

•	 Можете ли да посочите успешни примери за кръгова икономика в Бъл-
гария и в Европа?
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•	 Постигането на целите на Европейския зелен пакт изисква големи ин-
вестиции. Има ли възможности България да ги направи? Каква би била спра-
ведливата подкрепа от страна на ЕС за икономиките на страните членки?

•	 Какво трябва да променим в навиците си и начина на живот?

•	 Каква съпротива и от кои организации или социални групи очаквате? 
Има ли почва за „зелените“ идеи в България?

•	 Как да бъде представен Европейският зелен пакт, така че държавите, 
предприемачите и гражданите да бъдат мотивирани да работят за постига-
нето на целите му? 

Творческа задача: Представете си, че сте рекламна агенция и трябва да 
разработите информационни материали за Европейския зелен пакт. Избере-
те целевата група, която ще информирате – ученици, предприемачи, синдика-
ти или др. Създайте листовка или плакат, в които представяте по мотивиращ и 
интересен начин информация за Европейския зелен пакт, важна за избраната 
от вас целева група.
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.ДЕЙНОСТ 10
Границите на конструктивното общуване

(дискусия)

Някои изследователи на тероризма смятат, че той не е военна, а предимно ко-
муникационна стратегия. Терористите разполагат с ограничени военни ресурси 
и извършват отделни насилствени действия срещу цивилни публични личности 
или обикновени граждани, с които целят всяване на страх в обществото. Затова 
терористите се стремят към максимална публичност на своите действия, като 
така подсилват въздействието на насилието върху човешката психика. Новите 
медии (най-вече интернет) са основно средство за привличане на нови после-
дователи. Всяването на страх се разглежда като форма на натиск за постигане 
на политически промени. Терористичните действия имат политически подбуди и 
най-често се основават на някаква идеология – анархизъм, религиозен фанати-
зъм, национализъм и др.

•	 От часовете по история знаете, че някои националноосвободителни дви-
жения също прилагат насилие за постигане на целите си. Важни политически 
промени в историята са били резултат от т.нар. революции. По какво се различа-
ват тероризмът и националноосвободителните движения? Какви са ценностите 
и целите на тези различни форми на съпротива срещу държавната власт?

•	 Ако държавните власти заловят член на терористична групировка, трябва 
ли да бъдат зачетени човешките му права (да не бъде подлаган на мъчения с цел 
получаване на информация за планирана терористична атака); да бъде зачетено 
достойнството му при разпитите; да му бъде осигурен справедлив съдебен про-
цес)?

•	 Възможно ли е да се преговаря с терористи? Обосновете личната си пози-
ция.

•	 Какво е отношението между тероризма и демокрацията? Как демократич-
ната държава да се справи с дилемата между желанието да защитава граждан-
ските права и свободи и да противодейства ефективно на насилието?

•	 Защо членовете на терористични групировки често са недостъпни за ра-
ционални аргументи и конструктивен диалог? Потърсете обяснения въз основа 
на проучвания в интернет или чрез анализ на филми. (Гледайте например сцена-
та със символичното погребение и ритуалната подготовка на млада жена, която 
става атентатор самоубиец, в началото на филма „1000 пъти лека нощ“ (2013)1, от 
началото до 12-ата минута. Погребението показва силата на психологическото 
въздействие върху терористите и пълното скъсване на емоционалните връзки с 
близките и света.)

1 „1000 пъти лека нощ“ (A thousand times good night), 2013, Норвегия – Ирландия – Швеция, режисьор  Ерик Попе,
в главната роля Жулиет Бинош. Разказва за талантлива фотожурналистка, която прави въздействащи репор-
тажи  от военни конфликти в Афганистан и Кения, но се разкъсва между отдадеността към професията 
си и ангажимента към семейството си, което силно се тревожи за нея.
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•	 В Младежкия театър „Николай Бинев“ в София все още се играе поста-    
новката NORDOST, създадена по действителен случай от 2002 г., когато 40 че-
ченски терористи вземат 800 заложници по време на театрално представление 
в град Москва. Руските власти отказват да преговарят и пускат смъртоносен хи-
мически газ в сградата. Освен терористите е засегната и близо една четвърт от 
цивилните, които загиват. Проучете документална информация за събитието и 
ако имате възможност, гледайте постановката. Обсъдете впечатленията си. Кое 
ви изненада в постановката? Кое ви развълнува особено много? Каква е разли-
ката в представянето на драматични събития в телевизионните новини и чрез 
средствата на театралното изкуство? 

Фотограф: Иван Дончев
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ДЕЙНОСТ 11
Хоро за хората... пред Народния театър

(казус)

От 6 години фейсбук инциативата „Хоро за хората“ събира граждани всяка 
неделя следобед, за да играят хоро на площада пред Народния театър „Иван 
Вазов“ в София. Събират се доста хора, които се забавляват заедно. Организа-
торите не са искали официално разрешение от Столичната община за провеж-
дане на събитието, защото според тях срещите, макар и редовни, са спонтанна 
гражданска патриотична проява. Част от танцуващите са облечени в народни 
носии, а народната музика, на която танцуват, е толкова силна, че пречи на 
актьорите и публиката в театъра по време на представления. Зрителите мно-
гократно се оплакват пред ръководството на театъра. Чрез медиите директо-
рът на театъра призовава танцуващите да уважават труда на актьорите и да 
не пречат на представленията, а също така предлага на Общината да намери 
друго удобно място за хорàта. 

Журналистка подава по официален път искане за достъп до информация 
към Общината, за да разбере дали е законно хорото пред театъра, т.е. дали 
Общината е разрешила провеждането му на публично място в центъра на гра-
да. Според официалния отговор на местната власт не е постъпвало искане за 
разрешаване на събитието. Същевременно Общината твърди, че не може да 
санкционира танцуващите заради силната музика, без да е налично официал-
но оплакване от граждани или институции.

След подаване на такива оплаквания, на 22 декември 2019 г., по разпореж-
дане на кмета музиката е спряна с намесата на органите на реда. Танцьорите 
продължават да танцуват и без музика. Според организаторите от „Хоро за 
хората“ предстои да бъде подадена молба за узаконяване на хорото. 
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След като се запознаете внимателно с описанието и изображенията, ана-
лизирайте казуса с помощта на следните въпроси:

•	 Кои страни (личности и институции) имат отношение към тази кон-
фликтна ситуация? Избройте ги и опишете събитията от тяхна гледна точка.

•	 В какво точно се състои конфликтът?

•	 Какви права на танцуващите, на актьорите в Народния театър, на зрите-
лите на театралните представления са зачетени в случая и кои са нарушени?

•	 Проучете кога и защо се танцува хоро в българската фолклорна тради-
ция? Използвайте наученото, за да прецените дали е уместно ежеседмичното 
хоро пред Народния театър.

•	 Има ли нарушения на законови разпоредби? Ако отговорът е да, изслед-
вайте и посочете разпоредбите, които са нарушени. Какви са предвидените 
законови санкции?

•	 Какви за задълженията на институциите (Столичната община, органите 
на реда) в случай на нарушаване на обществения ред?

•	 В социалните медии журналистката, отправила запитване към Столич-
ната община, получава остри нападки от широк кръг хора и е обвинена в „ро-
доотстъпничество“. Каква е вашата аргументирана оценка за нейните дейст-
вия?

•	 Кои от въвлечените страни общуват конструктивно и кои използват на-
силие, език на омраза или други неконструктивни начини за комуникация? 

•	 Кои понятия според вас описват най-точно този казус: родолюбие, па-
триотизъм, национализъм, липса на култура, толерантност, зачитане на 
правилата, уважение към изкуството, (липса на) добър вкус, арогантност, 
българщина, страх, смелост, „декоративен патриотизъм“, българска кул-
тура или друго?

•	 Какво бихте предприели, за да се разреши мирно конфликтът, ако бяхте 
на мястото на: кмета на общината, директора на театъра, танцуващите на 
площада, организаторите от „Хоро за хората“, гражданин на София?

.......................................................................................................................................................
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Препоръки към учителите по дейност 1

Анализът на произведение на изкуството е подходящ начин за въвеждане 
в темата, тъй като създава творческа и позитивна атмосфера. Подборът на 
творбата, която е монументална и изложена на открито публично простран-
ство, насочва към гражданската функция на изкуството, което може да от-
правя силни послания чрез естетическото си въздействие. 

Препоръчва се ефектно представяне на творбата чрез мултимедия или за-
познаване чрез изследване в интернет, за да се изпита силата на въздействи-
ето ѝ. Чрез метафората на моста може да се адресира и силата на конструк-
тивното общуване в преодоляването на различията в обществото. В края има 
препратка и към различията в училищната общност и преодоляването им 
чрез мостове – резултат от творческа дейност на самите ученици.

 Препоръки към учителите по дейност 2

Първата част съдържа инфографика, която дава възможност за съпоста-
вяне на държавните политики спрямо малцинствата и оценката им от глед-
на точка на конструктивното общуване. Схемата е ориентир в посочването и 
оценката на конкретни примери за сегрегиращи или интегриращи политики 
от историята и съвременността на България и Европа.

Втората част на дейността дава възможност да се дискутират границите 
на възможностите за интеграция. Въпреки че толерантността е основна цен-
ност на демократичното общество, тя има граници, които не е лесно да бъдат 
определени. Посочени са примери, които са амбивалентни. Тук е важно да се 
обсъждат разнообразни казуси, а не само по отношение на едно конкретно 
малцинство.

Препоръки към учителите по дейност 3

Чрез познатата детска приказка може да бъде поставена съвременната 
тема за езика на омразата и за предразсъдъците и стереотипите като пречки 
в общуването. В началото и човекът, и мечката имат предразсъдъци един към 
друг (мечките са еди-какви си, хората са еди-какви си), но успяват да ги пре-
одолеят, защото полагат усилия взаимно да се опознаят („но ти не си такъв/
такава“). Човекът е този, който по-късно проявява несъобразителност и нара-
нява с думи мечката. Тъй като финалът е в известен смисъл отворен, може да 
поставите задача за дописване/промяна на приказката така, че да се постиг-
не преодоляване на проблема чрез извинение или прошка. Въпросът за това 
как реагираме на словото на омраза, е изключително важен, защото никой не 
е застрахован и лесно може да се окажем жертви на подобно отношение при 
междуличностното общуване лице в лице или в социалните медии. Толкова 
по-важно е чрез поведението ни конфликтът да не ескалира и да създадем 
условия за промяна на ситуацията.



Препоръки към учителите по дейност 4

Целта на дискусията е да изследва преимуществата и трудностите на 
диалога и гласуването като начини за вземане на решения. Воденето на 
конструктивен диалог предполага определени ценности, умения, нагласи и 
изисква време. Гласуването е лесно и изглежда измамно демократично. Чрез 
анализа на миниказусите учениците могат да стигнат до идеята, че е по-раз-
умно важните решения да бъдат вземани с консенсус или поне след сериозен 
конструктивен диалог между всички заинтересовани страни и внимателен 
анализ на всички аргументи.

Препоръки към учителите по дейност 5

Целта на упражнението е осъзнаване на собствените информационни 
стратегии на учениците и тяхната критична оценка и подобряване. Това е при-
нос към изграждане на медийна грамотност. Тази дейност изисква създаване 
на добра мотивация, защото учениците ще трябва да работят самостоятелно 
извън класната стая.

Ето как специалистите от сп. „Икономист“ коментират важността на пред-
ложените от тях въпроси за проверка на надеждността на медиите (адапти-
рано по https://economistfoundation.org/news-literacy/):
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Препоръки към учителите по дейност 6

В тази дейност може да се види „сенчестата“ страна на онлайн активно-
стите и това колко лесно в онлайн среда думите могат да прескочат границата 
на добрия тон. В този случай подкрепата на Грета Тунберг за призива към 
Роджър Федерер с категоричността си се доближава до някои характеристики 
на езика на омразата. Дали „добрата“ кауза оправдава подобен език и стил на 
общуване? Същевременно реакцията на спортиста е пример за премереност 
и конструктивност в приемането на критика. Той не влиза в личен словесен 
дуел, а отговаря чрез авторитетна медия, със спокоен тон и показва готовност 
за промяна в поведението си.

Препоръки към учителите по дейност 7

В тази задача, вдъхновена от романа на Умберто Еко „Името на розата“, 
метафората за „отритнатите“ или „прокажените“ може да се свърже със 
съвременното понятие за малцинство. В дискусията по казуса може да бъдат 
адресирани държавните политики за отношение към различните, изследвани 
също и в дейност 2.

Препоръки към учителите по дейност 8

Религиозните различия са едно от най-често срещаните и трудни за прео-
доляване различия, които водят до конфликти и насилие в обществото. Чрез 
това упражнение може да се рефлектира върху състоянието на междурели-
гиозния диалог в България и Европа, както и върху значението на образова-
нието по религия за изграждане на толерантна нагласа към религиозните 
различия и насърчаване на конструктивен диалог между вероизповеданията

Препоръки към учителите по дейност 9

Тази дейност дава възможност за съчетаване на различни методически 
подходи в изследване на актуални проблеми, свързани с климатичните про-
мени на земята. В първата част се обръща внимание на конструктивния диа-
лог между държавите, които се договарят за съвместни действия в името на 
общото благо и в резултат на преговорите се съгласяват да поемат опреде-
лени ангажименти. Същевременно декларациите за излизане от Парижкото 
споразумение показват, че сериозността на проблемите не е достатъчна, за 
да гарантира конструктивност на диалога и желание за адекватни действия.

Втората част на дейността насочва вниманието към значението на граж-
данската активност и важността на диалога между граждани и институции. 
Съпоставителният анализ на информация за замърсяването на въздуха от 
различни източници развива критичното мислене и медийната грамотност 
на учениците. Може да насърчите учениците да се запознаят и с публикации 
в местни или чуждестранни медии, които сравняват стратегиите за справяне 
със същия проблем в други градове и държави от ЕС. 
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Може да се направи връзка с темата за гражданско общество и граждан-
ско участие (тема 1.3) и да се изследва как гражданите могат да имат достъп 
и влияние при вземането на решения за подобряване чистотата на въздуха в 
населеното място, в което живеят. 

Препоръки към учителите по дейност 10

Тук се изследват границите на конструктивното общуване по отношение на 
тероризма – явление, което съществено променя политиката и начина на живот 
в последните десетилетия и поставя на изпитание ценностите на демокрацията 
и идеята за правата на човека. Чрез средствата на изкуството (игралния филм 
„Хиляда пъти лека нощ“ и театралната постановка NORDOST) се разкриват 
опустошителните за човешката личност измерения на тероризма и на всяко 
фундаменталистко догматично мислене. Изкуството има способността да 
вълнува и да предизвиква катарзис – очистване от чувството за вина или 
силни негативни емоции чрез вълнуващото им представяне със специфичните 
си средства (така Аристотел обяснява въздействието на античната трагедия). 
По този начин изкуството ни дава неподозирана възможност да преодолеем 
очертаните първоначално граници и да открием хуманен път за взаимно 
разбиране, съчувствие и преодоляване на омразата дори в крайно напрегнати 
и гранични ситуации. 

Помислете как да организирате запознаването с творбите на изкуството, 
съобразно учебното време, с което разполагате, и възможностите на 
училището – учениците да го гледат самостоятелно, да организирате нарочна 
прожекция, да бъде представен накратко от ученици и в час да се гледат 
само ключови сцени. Ако нямате възможност да организирате посещение 
на театралната постановка, може да възложите на учениците да представят 
отзиви за нея и да работите документално по казуса с чеченските терористи. 
Може да използвате текста на пиесата, публикувана в сборника „Десет нови 
немски пиеси“.

Темата за тероризма е труд-
на и многопластова. Ако искате 
да я разгледате в дълбочина, 
може да предвидите един уче-
бен час само за тази дейност, 
като комбинирате елементи от 
заданието със самостоятелна 
работа на учениците. 

Фотограф: Иван Дончев
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Препоръки към учителите по дейност 11

Казусът дава възможност да се анализират проявите на т. нар. демонстра-
тивен патриотизъм, които са често срещани в последните години. Чрез сила-
та на безкритични медии и езотерична ненаучна литература се утвърждават 
„народни ритуали“, като мъжкото хоро в Калофер на Богоявление, които ня-
мат никакви исторически корени и представляват деформация или съвремен-
но „дописване“ на автентичните народни обичаи и ритуали. 

Разликата между патриотизъм и национализъм, между автентично ро-
долюбие и показен патриотизъм е трудно уловима и нарочно размивана от 
определени медии чрез синонимна употреба на понятията, чрез шумно раз-
обличаване на критични гласове на журналисти и граждани, чрез популистка 
подкрепа от определени политически партии и обществени формации.

Възможности за очертаване на тази граница предоставя критичната оцен-
ка на конкретни обществени феномени чрез двойки понятия, като констру-
ктивно или деструктивно общуване (език на омразата), обществен – частен 
(групов) интерес, публично – частно пространство, законност – нарушаване на 
правилата, поемане на отговорност – безотговорност, популизъм – демокра-
тични ценности. 

При дискусията по този казус е важно учениците да се запознаят с инфор-
мация от различни източници и да формират обоснована лична позиция. 
Последният елемент от задачата ги насочва към търсене на конструктивен и 
ефективен изход от проблемната ситуация при зачитане на възможностите, 
интересите и ограниченията на всички въвлечени страни.

8.    Препоръчителна литература по темата.

Медийна грамотност

•	 Информация и линкове към избрани ресурси по медийна грамотност 
на английски език: https://bit.ly/32V1bbi.

•	 Планове на уроци и презентации по медийна грамотност, видеомате-
риали за различаване на фалшиви новини, разработени от Коалицията за 
медийна грамотност: https://bit.ly/3cRRZXU.

•	 Помагало по дигитално гражданство (на английски език). Дигитално-
то гражданство е модел, който прилага Референтната рамка на компетент-
ности за демократична култура в областта на информационните технологии: 
https://bit.ly/2IRNqmI.

•	 Попова, М. Медийният човек. София: Авангард Прима, 2019.

•	 Рамка за медийна грамотност на The Economist Educational Foundation, 
на английски: https://economistfoundation.org/news-literacy/.
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•	 Сайтът на Центъра за безопасен интернет, съдържащ разнообразни ин-
формационни материали и наръчници: https://www.safenet.bg/bg/materiali.

Мултикултурност

•	 Мултикултурна компетентност – ресурси за обучение (на английски 
език и още 19 европейски езика): https://bit.ly/330pzsa.

•	 Преглед на европейска културна политика 2014 – 2029 г.:                                                                  
https://bit.ly/375dEdZ.

Малцинства и малцинствени политики

•	 Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи:                     
https://bit.ly/3lLuNzt. 

•	 Международна конвенция за ликвидиране на всички форми на расова 
дискриминация (на български език): https://bit.ly/375dEdZ.

Европейско гражданство и европейска идентичност

•	 Вашата Европа – съвети: набор от инструменти, които подпомагат 
граждани и юридически лица да упражняват правата си в ЕС: https://europa.
eu/youreurope/advice/index_bg.htm. 

•	 Европейски парламент, Информационни фишове за Европейския съюз, 
Индивидуални и колективни права: https://bit.ly/37AxAVM.

•	 Информация за правата на гражданите на ЕС: https://europa.eu/
european-union/about-eu/eu-citizenship_bg.

•	 Съобщение на Европейската комисия до Европейския парламент, Евро-
пейския съвет, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 
регионите относно укрепване на европейската идентичност чрез образова-
ние и култура: https://bit.ly/35MZfDL.

Език на омразата

•	 Ангелова, Д., Кънев, К. Престъпления, подбудени от предразсъдъци. Со-
фия: Сдружение „Български хелзинкски комитет“, 2019. 

•	 Живановски, Н. Езикът на омразата. София: Рива, 2015.

•	 Пенкова, Ст., Минева, М., Орбова, Т., Панчев, Д., Любенова, Р., Ненче-
ва, Д., Даярски, Р., Михалева, Р., Остенда, А. Езикът на омразата. Хейтърският 
дискурс и отношението към другия. Пловдив: Студио 18, 2018. 

https://www.safenet.bg/bg/materiali
https://bit.ly/330pzsa
https://bit.ly/375dEdZ.
https://bit.ly/3lLuNzt.
https://bit.ly/375dEdZ.
https://europa.eu/youreurope/advice/index_bg.htm
https://europa.eu/youreurope/advice/index_bg.htm
https://bit.ly/37AxAVM
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-citizenship_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-citizenship_bg
https://bit.ly/35MZfDL


Климатични проблеми и устойчиво развитие

•	 Видео на Георги Милков за Грета Тунберг (добър материал за ана-
лиз на неформални логически заблуди): https://www.youtube.com/
watch?v=kUriSNndr50.

•	 Европейски зелен пакт (на български език): https://bit.ly/3nF10sB.

•	 Какво е Европейският зелен пакт? (информационна листовка на бъл-
гарски език): https://bit.ly/2UJ50vU.

•	 Парижко споразумение за прилагане на Рамковата конвенция на 
ООН по изменение на климата (на различни езици) и сродни документи:                         
https://bit.ly/2IPesuQ.

•	 Проучване на нагласите на българите към „зелени“ идеи (март 2020): 
https://bit.ly/2SaaHSH. 

•	 Реакции на Европейския зелен пакт в България: https://bit.ly/36QHp1N.

Тероризъм

•	 Димитрова, Г. Десет нови немски пиеси. София: Панорама плюс, 2013.

•	 Коментари за постановката на Младежкия театър NORDOST - докумен-
тална драма на Торстен Бухщайнер по действителен случай за вземане на за-
ложници от чеченски терористи през 2002 г. в Москва: https://bit.ly/3lKp3pC; 
https://bit.ly/3kLJctV; https://bit.ly/2HgOv77.

•	 „Хиляда пъти лека нощ“, филм с Жулиет Бинош, 2013.

Казус с хорото пред Народния театър

•	 Недкова, С. Удавени в българщината. – Площад Славейков, 05.01.2020 г.: 
https://bit.ly/378f1Z0.

•	 Касимова-Моасе, М. Широко затворени очи в общината за хорото пред 
Народния театър. – Площад Славейков, 14.12.2019 г. https://bit.ly/3ftT5eR.
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НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ЕВРОПА

Europa
Информация за ЕС на всички 24 официални езика на ЕС:
      europa.eu

Детски кът
Игри и викторини за Европа за деца и юноши:

  europa.eu/kids-corner

Кът на учителя
Учебни материали за Съюза и неговите дейности:

  europa.eu/teachers-corner

Европейски младежки портал
Европейска и национална информация за образование, работа,
пътувания и много други въпроси от интерес за младите хора:

  europa.eu/youth/EU_bg

ЕС във вашата страна
Информационни центрове за ЕС навсякъде в Европа.
Може да задавате въпросите си на безплатния телефон
(00 800 6 7 8 9 10 11) или по електронна поща,
както и да посетите най-близкия до Вас център:

  europa.eu/european-union/contact_bg

Историята на Европейския съюз
Информация и видеоклипове за историята
на ЕС и неговите основатели:

  europa.eu/european-union/about-eu/history_bg

Вашата Европа
Съвети и помощ за гражданите на държави
от ЕС и техните семейства:

  europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm

Граждански диалози
Тези прояви се провеждат редовно на цялата
територия на Европейския съюз:

  ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues

EU Bookshop
Онлайн книжарница, съдържаща 110 000 заглавия, 235 000 PDF
файла и електронни книги на 24-те официални езика на ЕС

  publications.europa.eu/bookshop

Полезно ли бе за вас това издание? Изпратете ни отзивите си:
      COMM-REP-SOF@ec.europa.eu

http://europa.eu
http://europa.eu/kids-corner
http://europa.eu/teachers-corner 
http://europa.eu/youth/EU_bg
http://europa.eu/european-union/contact_bg
http://europa.eu/european-union/about-eu/history_bg
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm 
http://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues 
http://publications.europa.eu/bookshop 
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