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Проект КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели]

Проект КЛАС [Критични:Любознателни:Активни:Смели] е разработен в 
отговор на необходимостта от инициативи за подпомагане на медийната 
грамотност и гражданското образование в клас.

Основната цел на проектa е насърчаването на медийната грамотност и гражданското об-
разование. Тя ще бъде постигната чрез серия от 7 взаимосвързани дейности, както след-
ва:

Дейност 1: Организация и управление на проекта;

Дейност 2: Информация и публичност;

Дейност 3: Подготвителни дейности;

Дейност 4: Разработване на обучителни материали/инструменти;

Дейност 5: Регионални обучителни инициативи по гражданско образование;

Дейност 6: Регионални обучителни инициативи по медийна грамотност;

Дейност 7: Обучителен лагер по медийна грамотност за ученици.

Настоящото Проучване на добри практики на страни от ЕС (в т.ч. България) и Норвегия, 
свързани с гражданското образование и медийната грамотност, е част от Дейност 3: Под-
готвителни дейности по проекта.

Целевите групи на проекта са учители и преподаватели от необлагодетелствани райони 
в цялата страна (14 града), а крайните ползватели са деца, младежи и ученици от всички 
възрасти от избраните градове.  Ще бъдат въвлечени училища от смесени етнически райони 
в страната и такива от бедни, икономически изостанали и/или труднодостъпни райони, съ-
гласно статистическите данни и институционално приетите критерии.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България 
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност 
за съдържанието на документа се носи от Фондация „Европейски институт“ и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд 
Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg
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В доклад от 2017 г. Съветът на Европа отчита, че между 2012 и 2016 г. европейските стра-
ни са осъществили напредък в образованието по гражданство и човешки права, но са се уве-
личили несъответствията между националните политики и практическото им приложение2. 
Докладът препоръчва по-добра координация между държавните институции, училищата и 
неправителствените организации в подобряването на образованието по гражданство и чо-
вешки права. 

Увод

Това проучване предоставя обобщена информация за тенденциите в преподаването на 
гражданско образование и медийна грамотност като сравнява опита, подходите и най-но-
вите практики в европейските държави. Целта на проучването, съставено на базата на дан-
ни от водещи изследователски институции (виж „Източници, Библиография“) е да послужи 
като източник на идеи и добри практики за успешното въвеждане на тези тематични области 
в българските училища, както и за бъдещо актуализиране на съществуващите учебни про-
грами, одобрени през август 2018 г1. На базата на примерите от различни европейски стра-
ни, включени в това проучване, учителите, специалистите в сферата на образованието, ро-
дителите и другите заинтересовани страни ще имат възможност да идентифицират похвати 
за повишаване на интереса на младите хора в България към гражданското образование и 
медийната грамотност.

Гражданското образование е обект на засилен интерес, внимание и очаквания през по-
следните години в резултат от нарастващите заплахи за демокрацията и толерантността 
в Европа. Някои държави вече са започнали да променят националните си образователни 
политики в сферата на гражданското образование в съответствие с приоритетите, форму-
лирани на европейско ниво:

Основни документи
 ➢ 2015: Декларация на европейските министри на образованието и ЕК за насърчаване на 

гражданското самосъзнание и общите ценности - свобода, толерантност, и антидискриминация;

 ➢ 2016: Съвет по образование на ЕС: призив за интегриран подход за борба с радикализация-
та и насилието сред младите хора;

 ➢ 2016: Съвет по образование на ЕС: призив за насърчаване на медийната грамотност и кри-
тичното мислене чрез образование и обучение;

 ➢ 2016: ЕК: инициативи за подпомагане на държавите-членки на ЕС в приобщаващото образо-
вание, борба с екстремистката пропаганда онлайн и радикализацията в затворите;

 ➢ 2016: Работна група „Образование и обучение 2020” към ЕК: Насърчаване на гражданството и 
общите ценности на свобода, толерантност и недискриминация чрез образование;

 ➢ 2017: Съвет на ЕС: Референтна рамка „Компетенции за демократична култура - да живеем 
заедно като равни в общества с културно многообразие“.

1. https://mon.bg/bg/news/3258
2. „Да се научим да живеем заедно“ - доклад на Съвета на Европа за състоянието на образованието по гражданство и човешки права, 2017
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Несъмнено най-богатият източник на информация за тези тенденции е управляваната от 
европейската Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура Мрежа „Евриди-
ка“ (Eurydice)3, която систематично проучва и анализира европейските образователни систе-
ми и политики. По дефиницията на „Евридика“, гражданското образование е предмет, който 
има за цел да насърчи хармоничното съвместно съществуване и благоприятното развитие 
както на индивидите, така и на общностите, в които те живеят. В демократичните обще-
ства гражданското образование насърчава учениците да станат активни, информирани и 
отговорни граждани, способни да поемат отговорност за себе си и за своите общности на 
национално, европейско и международно ниво. За постигане на тези цели, гражданското об-
разование следва да помогне на учениците да изградят знания, умения, нагласи и ценности 
в следните четири сфери на компетентност: 

1. Ефективно и конструктивно взаимодействие с други хора, личностно развитие, само-
чувствие, лична отговорност и съпричастност, комуникация и слушане;

2. Критично мислене, анализ, медийна грамотност и боравене с източници на информация;

3. Социално-отговорно поведение, спазване на човешките права и справедливостта, ува-
жение към другите хора, култури и религии, развиване на чувство за принадлежност, и раз-
биране на проблемите на околната среда и устойчивото развитие;

4. Демократично поведение, познаване на политическите процеси, институции, организа-
ции и понятия.

Проучването е съставено от екипа на Фондация „Европейски институт“ в помощ на учи-
телите, учениците и широката общественост в рамките на националната инициатива „КЛАС 
– критични, любознателни, активни, смели“ за насърчаване на гражданското образование и 
медийната грамотност сред ученици от горните класове в 14 български градове4. 

3. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/index_en.php_en 
4. Враца, Видин, Велинград, Ихтиман, Кърджали, Ловеч, Панагюрище, Самоков, Сливен, Силистра, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол.
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5. Гражданското образование в училищата в Европа – 2017. Доклад на „Евридика“: Citizenship Education at School in Europe – 2017. Eurydice Report. European 
Commission/EACEA/Eurydice 4. Враца, Видин, Велинград, Ихтиман, Кърджали, Ловеч, Панагюрище, Самоков, Сливен, Силистра, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол.
6. Белгия (франкофонска, германска и фламандска общности), България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, 
Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Холандия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Великобритания 
(Англия, Уелс, Северна Ирландия, Шотландия), Босна и Херцеговина, Северна Македония, Исландия, Лихтенщайн, Черна гора, Норвегия, Сърбия и Турция.

ЧАСТ I 
Гражданското образование в и извън класната стая

1.1. Учебни програми, реформи и оценяване

Докладът на „Евридика“ за гражданското образование в училищата в Европа от октомври 
2017г.5, който обхваща 42 образователни системи6, очертава като обща тенденция, че граж-
данското образование се възприема като средство, спомагащо за противодействие срещу 
заплахите за демокрацията като скъсява дистанцията между индивида и обществото и то 
по начин, който защитава едновременно интересите на общността и личностните свободи. 
Докладът посочва примери за образователни реформи в няколко европейски страни през 
учебната 2016-2017 година, предизвикани от задълбочаващи се проблеми като екстремизма, 
социално-икономическото напрежение, липсата на доверие в демократичните процеси, ими-
грацията и липсата на медийна грамотност. Редица държави наблягат върху предоставяне 
на знания и умения на учениците да бъдат активни и социално отговорни граждани; за други 
приоритетът е конструктивното взаимодействие вътре в, и между, общностите; а трети стра-
ни се фокусират върху изграждане на критично мислене и личностни умения сред учениците:

Образователни приоритети Проблемни области
 ➢ Франция, Белгия/франкофонска общност: 

изготвяне на стратегии на национално ниво за 
реформа в образователната система и приори-
тизиране на гражданското образование;

 ➢ Гърция, Финландия: разширяване броя на 
класовете, в които се преподава гражданско 
образование;

 ➢ Франция, Финландия: реформа на учеб-
ната програма за стимулиране на участието на 
учениците;

 ➢ Дания, Ирландия, Люксембург, Белгия/
франкофонска общност: въвеждане на учи-
телска специализация по гражданско образо-
вание;

 ➢ Италия, Франция, Люксембург, Кипър: 
предоставяне на методически насоки и учебни 
материали в помощ на учителите.

 ➢ Почти половината страни все още нямат раз-
поредби за подготовка на бъдещи учители по 
гражданско образование по време на универси-
тетското им образование;

 ➢ Мнозинството страни осигуряват възможнос-
ти за продължаващо професионално развитие 
в областта на гражданското образование за 
учителите, но не и за директорите на училища;

 ➢ В над една трета от образователните сис-
теми липсват насоки и указания на централно 
ниво за методи за оценяване на учениците по 
гражданско образование;

 ➢ В над една трета от образователните сис-
теми програмите за гражданско образование, 
важащи за общообразователните училища, не 
се прилагат в достатъчна степен в специали-
зираните професионални училища.

По данни на „Евридика“



6

Гражданското образование е част от националните общообразователни учебни програми 
във всички страни. Тези програми отиват отвъд обикновеното „преподаване“ и амбицията е 
за развиване на реални знания, умения, ценности и нагласи сред учениците. Почти всички 
учебни програми акцентират - от началния до горния курс - върху понятия като лична от-
говорност, преценка и решение, сътрудничество, общуване и човешки права. Наред с кул-
тивирането на креативност, личностно развитие и междуличностно общуване, в началните 
класове се залага на темата за уважението - към чуждото мнение, вярванията, културите, 
религиите и човешките права. Повечето учебни програми по гражданско образование се 
стремят да насърчат чувството за обществена принадлежност, патриотизъм и национална 
идентичност сред най-малките ученици. Според „Евридика“ фактът, че патриотизмът в на-
чалните класове плавно се замества от теми като антидискриминацията и зачитането на 
другите култури в прогимназията и гимназията, е знак, че учебните програми постепенно се 
адаптират към една по-мултикултурна и многообразна Европа. В прогимназиалните класо-
ве учебните планове предвиждат развиване на критичното мислене, а в края на средното 
образование са включени развиване на аналитични умения, познаване и спазване на де-
мократичните правила и функционирането на обществено-политическите институции, както 
и изборният процес. Темите, свързани с устойчивото развитие, обикновено са обхванати в 
по-горните класове, докато екологията се разглежда най-вече в началното училище.

Гражданското образование е включено в образователните системи на европейските стра-
ни чрез три подхода, най-често в комбинация: като отделен задължителен предмет; като 
интегриран в други предмети от типа на социални науки и езици; и като обща междупре-
дметна цел. Това значително увеличава броя на учителите, от които се очаква да участват 
в преподаването на гражданско образование. Към момента отделен задължителен предмет 
„гражданско образование“ съществува в 7 образователни системи на ниво начално учили-
ще, в 14 на ниво прогимназия, и в 12 на ниво горен гимназиален курс, като най-дълго, от 7 до 
12 години, предметът се преподава в Естония, Франция, Словакия и Финландия, а най-крат-
ко – в Хърватия, Кипър и Турция, по 1 година. Сърбия е единствената страна, в която граж-
данското образование е незадължително, а е по избор като алтернатива на религиозното 
образование.

По данни на „Евридика“

Държава Реформа

Португалия Въвеждане на задължителен предмет „гражданство и развитие“ в 5 и 9 
клас в пилотни училища от учебната 2017-2018 г.;

Белгия – франкофон-
ска общност

Въвеждане на гражданско образование като самостоятелен задължи-
телен предмет;

Ирландия Премахване на гражданското образование като отделен учебен пред-
мет и включване на темата в други дисциплини;

Кипър Прехвърляне на предмета „гражданство“, преподаван в 9 и 12 кл., в про-
грамите по история и гръцки език от учебната 2017-2018 г.;

Норвегия
Премахване на задължителния предмет „работа на ученическите съве-
ти“, преподаван в прогимназията до 2012-2013 г., и включване на тема-
та в предмета „социални науки“.
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Същевременно според независими международни оценки, като цяло европейските уче-
ници са повишили познанията си по гражданско образование в периода 2009-2016 г. 
Най-мащабното световно изследване на гражданското образование и обучението по граж-
данство – ICCS7, проведено през 2016 г., отчита, че ученици в 14 страни-членки на ЕС8 са 
по-добре подготвени по темата „гражданство“ от връстниците си в други части по света, като 
първенството в ЕС държат Дания, Швеция и Финландия, а Латвия, Малта и България по-
стигат значително по-нисък резултат от средната оценка в изследването (виж графика-
та). Същевременно ICCS отбелязва, че Швеция, Белгия, Естония, България и Словения 
са постигнали най-голям прогрес в подобряването на ученическите познания по граждан-
ство в периода от 2009-та, годината на предишния доклад, до 2016-та, когато е публикуван 
настоящият: 

Според изследването ICCS, 14-годишните ученици в ЕС са относително наясно с поняти-
ята за представителна демокрация и разбират начините, по които институциите и законите 
се използват за защита на демократичните ценности. Средно за ЕС, сред около 5% от уче-
ниците се отчитат тревожно ниски нива на знания по гражданско образование. Най-много 
такива деца има в България (22% от всички ученици), Малта (19%) и Италия, Литва и Хо-
ландия (по 8-9%). Резултатите от изследването показват също така, че учениците от ими-
грантски семейства са чувствително по-слабо образовани по гражданство. Финландия се 
нарежда на първо място в ЕС по придобити от учениците знания по темата за гражданството 
и по граждански умения. В тази страна съществува една от най-солидните образователни 
системи с най-голям брой препоръчителни часове по гражданско образование през целия 

7. Международното изследване за гражданско образование и обучение по гражданство – International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) се провежда 
регулярно от Международната асоциация по образование (IEA) сред ученици от 8 клас на възраст около 14 години. В България изследването се проведе през 
март-април 2016 г. и в него участваха 2966 ученици и 1549 учители от 147 училища.
8. ICCS анализира 24 държави, 14 от които са членки на ЕС: Белгия (фламандска общност), България, Дания, Германия – Северен Рейн-Вестфалия, Естония, Фин-
ландия, Хърватия, Италия, Литва, Латвия, Малта, Холандия, Швеция и Словения.
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общообразователен курс (Франция и Естония са също добри примери в това отношение), 
както и система за интензивна подготовка на учители.

Освен знанията, проучването ICCS обхваща също ценностите и нагласите: учениците в 
ЕС като цяло придават по-ниска важност на ценностите на традиционното гражданство. 
Единствено в Италия, Хърватия и Литва това е важен приоритет за учениците. В три държа-
ви анкетираните млади хора подкрепят по-активно упражняването на граждански права чрез 
социални движения: България, Хърватия и Италия. Що се отнася до личната гражданска 
отговорност, най-голяма важност ѝ придават учениците в Хърватия, Италия, Финландия и 
Малта. С изключение на Швеция, европейските ученици като цяло са по-малко радушни към 
равноправието за етническите и малцинствени групи, отколкото връстниците им в остана-
лата част на света. Все пак от 2009 до 2016 г. е постигнат напредък във всички страни като 
единствено в България не е отчетена промяна в нагласите на учениците към правата на 
малцинствата. Данните по-долу показват какъв дял от учениците в България и средно за 
изследването са избрали „много е важно“ за следните действия, описващи поведението на 
добрия гражданин: 

Добрият гражданин трябва…: България ICCS 
средно

Да гласува на всички национални избори 37% 40%

Да членува в политическа партия 8% 9%

Да изучава историята на страната си 60% 38%

Да следи политическите събития във вестници,  
радио, ТВ и интернет 19% 29%

Да показва уважение към представителите на правителството 25% 35%

Да участва в политически дискусии 11% 15%

Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО)9

9. Още сравнения между България и другите страни, участвали в изследването ICCS, можете да откриете в доклада на Центъра за оценяване в предучилищното и 
училищното образование (ЦОПУО) – виж „Източници. Библиография“.

В отделните страни оценяването на учениците по гражданско образование е сложна за-
дача поради широкия спектър от учебни цели, възложени на тази област. Образователни-
те институции осигуряват рамка за оценка чрез: 1) формулиране на насоки в помощ на 
учителите и методики за оценка в клас - такива съществуват в 26 от 42 държави – като за 
оценка се използват есета, тестове/въпросници, и/ли/ разработени от учениците проекти; и 
2) национални стандартизирани тестове – в 22 страни – като в 14 от тях резултатите от из-
питите се включват при формирането на оценка и преминаването в по-горен клас, а в 8 се 
използват единствено за мониторингови цели. Повечето държави, в които са формулирани 
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насоки за оценка по гражданско образование, препоръчват да се оценяват знанията, уме-
нията и нагласите: например Естония: „знанията и уменията (…) да бъдат оценявани чрез 
писмени проекти, както и устно, например чрез презентации. Оценката на ценностите 
и нагласите се улеснява от ролеви игри, казуси и групова работа”10. В Холандия е задъл-
жителна 30-часова работа в полза на обществото за завършване на средно училище. В тази 
страна, както и в Италия и Полша, учениците получават точки за участие в извънучилищни 
обществени дейности, които се взимат предвид при оценката за преминаване в гимназиал-
ния курс. В Латвия и Полша, участието в доброволчески и социални дейности е сред кри-
териите за оценка на поведението на учениците от началния курс. Учениците във Франция 
получават оценка за „участие в училищния живот“ във всеки клас на прогимназията, която 
се отразява в дипломата за завършване. Подобно на практиката във Франция, Латвия и 
Полша, класните ръководители в България подготвят персонален профил на всеки ученик11 
в края на учебната година в началното и средното училище, в който се оценява участието 
му в извънучилищни дейности като проекти, състезания, олимпиади и др. и тези профили 
играят роля в дипломата за завършване на училище. Що се отнася до стандартизираните 
изпити по гражданско образование, те са задължителни за всички ученици на един или друг 
етап от тяхното образоване във Франция, Латвия, Полша и Швеция.

1.2. Подготовка на учители и учебни материали

Когато става въпрос за преподаване на гражданско образование в началния курс, ква-
лификационните изисквания към учителите в европейските държави са само най-общи. 
В гимназиалния курс обаче изискванията се повишават и за преподаване на гражданско 
образование се привличат учители по история, география, философия, етика и религия, 
социални науки или икономика. Много малко държави са определили набор от общи ком-
петенции, пряко свързани с гражданството, които всички новоквалифицирани учители от 
средното образование трябва да придобият. До 2010-2011 година единствено във Велико-
британия съществуваше възможност учителите да специализират гражданско образование 
по време на първоначалната си подготовка, т.е. университетското обучение. По данни на 
„Евридика“, сега това е възможно в още пет държави - Белгия (франкофонска общност), Ир-
ландия, Люксембург, Холандия и - от края на 2017 г. - Дания. В други седем страни бъдещият 
учител може да придобие квалификация по гражданско образование едновременно с две 
или три други дисциплини: това са Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Австрия, 
Полша и Словакия. Докладът на „Евридика“ заключава, че въпреки напредъка през по-
следните години, все още в много държави липсва ясна политика за подготовка на учители 
по гражданско образование - сред посочените примери са Хърватия, Черна гора, Босна и 
Херцеговина, Северна Македония и Турция. Недостатъчни като цяло са и следдипломните 
обучителни курсове по гражданско образование за директори на училища по теми, свър-
зани с учебната програма, извънкласните дейности, работата с родителите и създаването 
на демократична училищна среда. Изключения от общата тенденция са Кипър и Испания, 
където директорите имат възможност да се обучават по социално и културно многообра-
зие и превенция на конфликти.

10. https://www.hm.ee/en/national-curricula-2014
11. Електронен регистър на всеки ученик до завършване на средно образование с цел създаване на общо портфолио на ученика, даващо информация за неговия 
статус, квалификация и образователни постижения, като се обезпечи и информационен обмен с външни лица и организации – виж https://mon.bg/bg/870
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Мнозинството страни предоставят методически насоки и учебни материали в помощ на 
преподаването по гражданско образование. Неотдавнашните образователни реформи във 
Франция, Италия, Кипър и Люксембург бяха с фокус именно върху материалите. Най-чес-
то насоките и материалите се предоставят под формата на разработване на методически 
указания и учебни помагала, промени в закони или подзаконови нормативни актове, както и 
създаване на уебсайтове, предоставящи онлайн ресурси, включително международни ма-
териали от Съвета на Европа, ЮНЕСКО и др. Финландия е въвела експериментален проект 
„Аз и моят град“, който дава възможност на учениците и учителите да влязат в различни 
роли , за да разберат практически какво означава да бъдеш част от обществото - например 
гражданин, работник, потребител, и т.н. Построен е макет на мини-град с всички процеси 
и особености, свързани с неговото функциониране. Шестокласници от над 80% от учили-
щата в страната посещават този мини-град през цялата година и провеждат полудневна 
симулационна ролева игра с участието и на учителите. Проектът включва обучение на учи-
телите и предоставяне на учебни материали за 10 урока, предшестващи посещението в 
мини-градчето. Във Франция, Италия, Латвия и Полша съществуват програми, насърчаващи 
развитието на граждански ценности и нагласи сред учениците – в едно парижко предградие 
например през учебната 2010-2011 деца от начални училища са партнирали и общували с 
хора от старчески домове с цел култивиране на уважение между поколенията, гражданска и 
морална отговорност и толерантност. С поправки в закона за образованието от 2011 г. Унга-
рия въведе задължителна програма за служба в полза на обществото с цел повишаване на 
социалното съзнание и самоувереността на учениците, както и да им предостави ранно про-
фесионално ориентиране. От 2016 г. всеки ученик в страната е длъжен да положи 50 часа 
обществена повинност, за да завърши средното си образование – учениците лично избират 
доброволческа организация, в която ще работят, в области като здравеопазване, социални 
услуги, благотворителност, образование, култура, хора в неравностойно положение, околна 
среда, реакция при бедствия и др. Програмата се координира от унгарския институт за об-
разователни изследвания и развитие към университета „Карол Ещерхази“, който предоставя 
насоки, примери, национално признати обучения за учители, както и уебсайт с материали. 

1.3. Извънкласни дейности, участие на ученици и родители

Отвореният, неформален климат в класната стая е най-ефективната предпоставка за 
култивиране на позитивни граждански нагласи сред учениците, както и доверие в инсти-
туциите, солидарност, и желание за политическо участие, сочи докладът ICCS от 2016 г. 
На учителите се препоръчва да дават възможност на учениците да изразяват мнения, да 
задават въпроси и да дебатират. Един от примерите за това е Швеция, където учениците 
имат най-силно развити граждански умения, и където подходът на „отворена класна стая“ 
е водещ. Доказано е, че ролевите симулационни игри и учебните посещения в политически 
институции правят силно впечатление на учениците. Много европейски училища се стремят 
да участват в национални и европейски проекти с тази цел. Пример за национален проект 
е инициативата „Един ден в сената“ в Италия, чрез която учениците пряко общуват с итали-
анските сенатори. Цитирани са изследователи в областта на образованието, според които 
изградените чрез гражданското образование умения се ценят и от бъдещите работодатели 
на младите хора.
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По данни на „Евридика“, в две трети от европейските държави съществуват препоръки или 
методически указания за провеждане на извънкласни дейности по гражданско образова-
ние или учене чрез практика, което включва доброволчество (в Холандия например добро-
волческата дейност се зачита като част от учебната програма), околна среда и ангажиране 
в политическия живот - пример за това са редица проекти по „Еразъм+“, екопрограми на 
ООН, международни младежки дебати (Литва), младежки парламент (Австрия, Полша, Пор-
тугалия, Лихтенщайн, Швейцария, Черна гора), и учебна платформа за гласуване в избори 
(Швейцария, Норвегия). И други държави насърчават иновативните похвати - например в 
Гърция е създадена онлайн „училищна медия“, която улеснява взаимното обучение; в Лат-
вия онагледяват реални случаи на дискриминация чрез прожекция на късометражни фил-
ми, следвани от дискусии, развиващи критичното мислене на младите хора; а в Ирландия 
учениците могат самостоятелно да планират и осъществяват свои проекти за гражданско 
участие. Наред с това съществуват политически структури в горните класове, чиято цел е 
да предоставят на учениците дискусионни форуми и да им дадат възможност да изразяват 
мнения и гласът им да бъде чут по въпроси, които пряко ги касаят. В някои държави тези 
теми са изцяло свързани с училищния живот, но в други са по-широки и обхващат пове-
че въпроси, които директно влияят върху децата и младите хора. Друг пример са междуу-
чилищните дебати в Холандия, организирани от Фондация „Национален училищен дебат“, 
чрез които училищни отбори дискутират актуални икономически, политически, социални и 
философски теми с цел изграждане на умения за публична реч, лидерство, изслушване, ар-
гументиране и гражданско съзнание. Наред с това много страни поддържат образователни 
институции, които осъществяват програми и проекти за изграждане на граждански умения 
сред учениците извън класната стая. Примерите за такива инициативи, финансирани от пуб-
личния бюджет, включват партньорства с местната общност – така че учениците да видят на 
практика как действат институциите. Сред експертите съществува консенсус, че е необхо-
дима по-съществена подкрепа на национално ниво, за да бъдат по-ефективни инициативите 
за създаване на граждански умения чрез участие в обществения живот извън училище.

Всички държави са въвели правила за насърчаване на участието на учениците в учи-
лищния живот и във вземането на решения, отнасящи се до управлението на техните учи-
лища, тъй като се приема, че гражданското образование е по-ефективно, когато е подкре-
пено от училищна среда, в която на учениците се дава възможност лично да изпитат опита 
и принципите на демократичния процес в действие. Това става например под формата на 
представителство на класовете, ученически съвети или участие на учениците в управител-
ните органи на училището. Училищните съвети остават с ограничени правомощия, но през 
последните години се е удвоил броят на страните, в които училищни съвети се въвеждат и 
в основните училища, а не само в гимназията и прогимназията: от 16 през 2012-та, броят 
на тези държави достига 28 през 2017 година. „Евридика“ прави извода, че тази тенденция 
отразява стремежа за включване на по-малките деца в демократичния процес през предос-
тавяне на практически опит в училищния живот. 

През учебната 2008-2009 година, близо 74% от европейските ученици са гласували в избори 
на представители в ученическите съвети и близо 36% са участвали пряко в процеса на вземане 
на решения, отнасящи се до училищните въпроси. В Полша и Норвегия броят на гласуващите 
ученици е най-голям: съответно 95 и 90%. В дъното на класацията е България с едва 52% от 
учениците, които са участвали в училищни гласувания.

Участие на учениците в училищни избори

По данни на „Евридика“ 2012
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Съществуват също механизми за насърчаване на участието на родителите: всички дър-
жави – с изключение на Кипър и Швеция – са въвели такива правила в началното или в 
гимназиалното образование (Турция ги въвежда през 2012 г.). Във Франция и Словения на 
родителите се дава най-значимо влияние според нормативните документи. В някои стра-
ни дори се осъществява външна оценка на степента, в която ученици, родители и учители 
участват в процеса на вземане на решения за тяхното училище и доколко са включени в кон-
султативните органи. Наблюдават се различни тенденции в отделните държави – в тях има 
както положителни, така и неработещи примери, както и разлика между съществуваща нор-
мативна уредба и практическо приложение на училищната демокрация. Около една трета от 
държавите провеждат обучителни програми за насърчаване на ученическото и родителското 
участие в училищния живот. Интересен пример представлява инициативата на образова-
телната институция „Академия Кретей“ (l‘académie de Créteil) във Франция, която лансира 
през 2008 г. пилотен проект „Инструментариум на родителя“ за обучение на родители на 
шестокласници по укрепване на сътрудничеството им с учениците и учителите. Проектът 
включва семинари, конференция и информационни дни, които да стимулират участието на 
родителите в училищните дела и в превенцията на отсъствията и на насилието в училище.

През учебната 2008-2009 година, близо 74% от европейските ученици са гласували в избори 
на представители в ученическите съвети и близо 36% са участвали пряко в процеса на вземане 
на решения, отнасящи се до училищните въпроси. В Полша и Норвегия броят на гласуващите 
ученици е най-голям: съответно 95 и 90%. В дъното на класацията е България с едва 52% от 
учениците, които са участвали в училищни гласувания.

Участие на учениците в училищни избори

По данни на „Евридика“ 2012



13

Част II – Гражданското образование и популизма

Неудовлетвореността на европейските граждани от фактори като глобализацията, фи-
нансовите и икономически проблеми, безработицата, бюджетните икономии и имиграцията 
доведе до възход на популиски партии в редица страни в ЕС. Като нова тема в предизбор-
ните кампании се налага противопоставянето между проевропейските космополити и нацио-
налистите. Брекзит и редица други прояви на евроскептицизъм показват, че европейските 
граждани не се чувстват свързани с европейските институции и споделят виждането, че ев-
ропейският проект е от полза единствено на елитите и технократите, а не на обикновените 
хора. Приема се, че гражданското образование може да възстанови доверието на граждани-
те, в частност на младите, в европейските институции. Вероятно в отговор на повишените 
очаквания към гражданското образование, редица европейски държави въвеждат редица 
мерки и инициативи, които обаче все още изглеждат спорадични и некоординирани и рядко 
са подплатени с дългосрочни, дълбоки реформи: 

Образование и популизъм – европейски практики
 ➢ Кипърското Министерство на образованието и културата е разработило иновативно учебно 

помагало, наречено „Да открием слона в стаята“, с насоки за учителите как да организират 
училищни дебати по актуални теми като културното многообразие, приемането на другите, ед-
нополовите семейства, наркотиците и тютюнопушенето, и дори евтаназията на животни. 

 ➢ Подобен уебсайт, наречен „Обучаваме срещу омразата“, е създаден в помощ на учителите 
във Великобритания.

 ➢ В Белгия (фламандска общност), доброволческата организация „Образователна мрежа на 
експертите по ислям“ е привлечена като външен партньор в гражданското образование - пред-
ставители на мрежата участват в училищни дискусии по покана на училищата и говорят пред 
учениците и учителите по теми като личните религиозни вярвания, принципите и нормите на 
вярата и заплахата от радикалния ислям.

 ➢ В Белгия (германоезична общност) през учебната 2016-2017 година влезе в сила Нацио-
нален план за действие по междукултурен и религиозен диалог. Планът изисква от училищата 
да разработват програми за учебни посещения, проекти, инициативи, както и междуучилищно 
състезание, резултатите от които се представят на годишен „Пазар на възможностите“, органи-
зиран от образователното министерство;

 ➢ В Дания Министерството на децата, образованието и равенството между половете нае през 
2017 г. консултанти, които да помагат на училищата и общините в популяризирането на демокра-
цията и гражданството и в превенцията на радикализацията и екстремизма. По „Евридика“ 

Дали обаче гражданското образование ще съумее да противодейства на популистките 
тенденции в Европа зависи от самото качество на гражданското образование - а именно от 
начина, по който то се преподава във и извън класната стая, и от това доколко темите, вклю-
чени в него, са адекватни на актуалната политическа обстановка в съответната държава, 
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се посочва в доклад12 на организацията „Инициатива 89“13, обнародван през април 2019 г. 
Авторите изследват дали и как държавните политики и практики, свързани с преподаването 
на гражданство, могат да допринесат за повишаване на положителните нагласи на младите 
хора към демокрацията и политическото участие и съответно да се повиши доверието в на-
ционалните и европейските институции: 

Изводи Препоръки

1. Има ясно несъответствие между учебните 
програми и практическото преподаване на граж-
данското образование. Подходът трябва да е 
пряко свързан с актуалните теми (например дис-
криминация, фалшиви новини, миграция и попули-
зъм) и да съответства на тревогите и нагласите на 
учениците, свързани с демокрацията и политиче-
ското участие.

2. Трябва да се подобри специализираната под-
готовка на учителите по гражданско образование 
- както в университета по време на тяхното след-
ване, така и следдипломно.

3. Необходимо е по-интензивно партньорство 
между училищата и местната общност, за да може 
учениците да придобиват практически умения за 
социална отговорност и обществено участие.

4. Понятията, свързани с европейското граждан-
ство, трябва по-активно да се включат в граждан-
ското образование. Не е достатъчно да се научи 
как работят европейските институции: акцентът 
трябва да е върху ролята на ЕС в упражняването 
на активно гражданство, принципите на демокра-
цията и защитата на човешките права

1. Европейските институции да проведат про-
учване и оценка за установяване на разминава-
нията между националните рамки и практиката 
в класната стая в отделните европейски страни. 
По този начин да се постигне уеднаквяване на 
практиките в ЕС. 

2. ЕК да подкрепя по-активно и по-координи-
рано обучението на учители и да подпомага на-
ционалните правителство при изготвянето и при-
лагането на такива квалификационни програми.

3. Усилията за по-добро партньорство между 
училищата и местните общности да се подкре-
пят на европейско ниво чрез насоки, изследва-
ния и проекти, включващи неправителствени 
организации, работещи в областта на граждан-
ското образование.

4. ЕС да отдели повече внимание на иници-
ативи за директно партньорство с училища и 
ученици, насърчавайки дискутирането в клас на 
начина, по който европейските договори трети-
рат принципите на солидарността, социалната 
справедливост, равноправието и защитата на 
човешките права.

По доклада на „Инициатива 89“

12. „Липсващото звено между гражданското образование и популизма: възстановяването на вярата в гражданството сред европейската младеж“ – „Инициатива 89“, 
април 2019 г. 
13. „Инициатива 89“ е пан-европейска think-do-thank организация, създадена през 2016 г. от група студенти - поколение 1989-а - в London School of Economics (LSE). 
„Инициатива 89“ изготвя анализи и препоръки за съживяване на европейския проект пред предизвикателствата на новия век.
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2.1. Примерът на Италия: необходима е добре обмислена, мащабна реформа

Избирателната активност сред младите граждани на Италия прогресивно намалява през 
последните години на фона на висока младежка безработица, късния преход от училище 
към работна среда, обща икономическа криза и задълбочаващи се социално-икономически 
различия между севера и юга в Италия. Откъсващата се от „традиционната“ политика ита-
лианска младеж все по-масово предпочита алтернативните форми на политическо участие 
като протестите и/ли/ гласува за популистки партии. Според анализ на института IPSOS, на 
изборите за Европейски парламент през 2018 г., голям брой италиански избиратели на въз-
раст 18-34 г. са гласували за движението „Пет звезди“ на Бепе Грило (35,3%) и за „Лига“ на 
Матео Салвини (17,8%). IPSOS отчита, че „Пет звезди“ е предпочитаният избор на гласува-
щите за първи път, т.е. 18-22-годишните избиратели, със силните си послания срещу поли-
тическото статукво и традиционната представителна демокрация и - не на последно място 
- с умелото използване на интернет като инструмент за демокрация отдолу-нагоре. Другата 
партия, Лигата, се характеризира с антиевропейски, анти-имигрантски и анти-бежански пос-
лания, откакто през 2013 г. неин лидер стана Матео Салвини.

Гражданското образование в италианската образователна система е междупредметен 
приоритет и включва както преподаване на знания, така и култивиране на поведение. То 
е въведено през 1958 година от тогавашния министър на образованието Алдо Моро като 
част от предмета „История“ в средните училища с основен акцент върху познаването на 
италианската конституция. През 2008 се осъществява реформа и се въвежда отделен пред-
мет „Гражданство и конституция“. Със закон се дефинира, че гражданското образование 
е „ключова цел на образованието“ и трябва да развива „активно гражданство и ценности 
като отговорност, законност, участие и солидарност“. Липсва обаче систематичен подход 
за осъществяването на тази цел: през 2010 с министерско постановление се съставя дълъг 
списък с теми по „Гражданство и конституция“, които да се включат в няколко традиционни 
предмета от учебната програма, без обаче да се поставят срокове и да се дефинира мето-
дика за оценка: на отделните учители и училища е оставено да решат сами как да постигнат 
заложените цели. Наред с това, различни италиански училища се включват по собствена 
инициатива в разнообразни проекти по гражданско образование, партнирайки с НПО, до-
броволчески организации и други институции. Сред експертната общност съществува еди-
нодушие, че има несъответствие между дефинираната цел в учебната програма и реалното 
й осъществяване в клас. В резултат партията “Лига“ предложи през 2018 година проектоза-
кон, с който гражданското образование става задължителен предмет и оценката по него е 
включена в зрелостните изпити. Неотдавна министърът на образованието Марко Бусети 
оповести, че „Гражданство и конституция“ влиза в конспекта за устния зрелостен изпит 
от тази учебна година.

Преподаването на гражданство в Италия днес почти изцяло зависи от личността на от-
делния учител, споделят участници във фокус-групи, организирани от „Инициатива 89“ в 
Сицилия. Интервюираните учители смятат, че гражданството не бива да е междупредметна 
тема поради размиването на отговорността, а трябва да е отделен задължителен предмет 
с ясни цели, насоки, учебен материал и план, и методика за оценяване; както и да е ясно 
кой учител отговаря за този предмет във всяко училище: например по история или по право. 
Те критикуват включването на предмета в конспекта на зрелостните изпити като внезапно и 
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необмислено без да е осигурено адекватно преподаване. Респондентите също алармират, 
че темата „популизъм“ - и дори думата „популизъм“ - изобщо не се споменават в дирек-
тивите на министерството на образованието, нито пък в десетките проекти и инициативи, 
подкрепяни на централно ниво. Участниците във фокус-групите са категорични, че вместо с 
общи и разтегливи теми като „равенство на половете“, „законност“ и „тормоз“, гражданското 
образование трябва директно да се занимава с най-актуалния проблем в страната - попули-
зма. Учителите също така призовават за по-добра координация и тематично фокусиране на 
проектите, подкрепяни от министерството, за да е ясно как те допринасят за постигането на 
целите в учебния план. Не на последно място се настоява за по-добра система за обучение 
на учителите по гражданско образование.

2.2. Примерът на Великобритания: преформулиране на гражданското  
образование след Брекзит

След дълъг период на апатия към политиката и към традиционните политически партии, 
младите избиратели във Великобритания поставиха рекорд по масово участие в изборите 
през 2017 г. и в референдумите за Брекзит и за независимостта на Шотландия. 64% от изби-
рателите на възраст между 18 и 24 години гласуваха през 2017 г., което е с 21 пункта повече 
в сравнение с изборите през 2015 г. Тълкуванието на тази безпрецедентна мобилизация е, 
че младите британци гласуват, когато залогът е голям и когато усещат, че могат да повлияят 
на резултата от изборите. Решението на британското правителство за напускане на ЕС, взе-
то през 2016 г. вероятно е „събудило“ младите хора на фона на едно дълбоко разделено об-
щество по отношение на класа, образование и поколения: мнозинството млади избиратели 
са гласували за оставането на Великобритания в ЕС, а против са гласували основно тези на 
възраст над 55 г. Брекзит се възприема като ярък пример за нарастващия десен популизъм 
в Европа. Кампанията за напускането на ЕС постави акцент върху връзката между членство-
то в Съюза и риска от неконтролирана имиграция, тероризъм и ерозия на демокрацията и 
отчетността. Британската младеж твърдо се идентифицира с кампанията за оставането на 
страната в ЕС, което показва, че популистката реторика остава непривлекателна за нея.

Във Великобритания учебните програми са децентрализирани и, исторически погледнато, 
липсва съществен интерес за обособяването на гражданското образование като отделен 
учебен предмет и за систематична национална политика в тази сфера. По препоръка на 
специална работна група, създадена от правителството на лейбъристите през 1997 г., граж-
данското образование става част от националната учебна програма за децата на възраст 
между 11 и 16 години от 2002 г., а в началното училище (4-11 г.) то е част от задължител-
ната междупредметна тема „Лично, социално и здравно образование“. Сред мотивите на 
работната група за реформата са спадът на гражданската ангажираност и избирателната 
активност и намаляващият интерес на обществото към формално участие в политическите 
процеси. Комисията, председателствана от проф. Бърнърд Крик (Bernard Crick), смята, че 
ако политическата грамотност на учениците се подобри, ще се ограничи апатията към де-
мокрацията като цяло. В този смисъл комисията препоръчва училищата да обучават децата 
по гражданство и демокрация в три направления - социална и морална отговорност, участие 
в общността, и политическа грамотност: своеобразен контрапункт на доминиращия тогава 
либерален и индивидуалистичен възглед. През годините след въвеждането на реформата 
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обаче резултатите не са задоволителни. След изборите през 2010 г. новото консервативно 
правителство въвежда идеологическа промяна в съдържанието на гражданското образова-
ние - концепцията на Крик е заменена неолиберална визия, акцентираща върху личността 
вместо върху общността. През 2014 г. министерството на образованието в Обединеното 
кралство формулира документ с „фундаментални британски ценности“ за духовно, морално, 
социално и културно развитие на учениците, което училищата трябва да осигурят. Тези про-
цеси съвпадат по време с мащабна трансформация на британската образователна система, 
характеризираща се с бум на независими колежи и школи, управлявани от частни компании 
и финансирани директно от централното правителство. За тези училища не е задължително 
прилагането на държавната учебна програма, което се отразява негативно на преподаване-
то на гражданското образование.

Участници във фокус-групи, организирани от „Инициатива 89“ във Великобритания, ко-
ментират, че реформата от 2010 г. е довела до маргинализиране на учебния предмет вслед-
ствие на липсата на указания за целите на, и очакваните резултати от, преподаването, както 
и недостатъчните методическа подкрепа и финансиране от страна на министерството. Анке-
тираните учители смятат, че периодът след Брекзит е добър повод за преосмисляне на граж-
данското образование на Острова и евентуално връщане към концепцията на проф. Крик, 
в която се набляга на политическата грамотност - знания и умения, които безусловно ще са 
нужни при бъдещи референдуми с такава важност. Учителите отчитат голямата поляриза-
ция в британското общество след Брекзит, поради която гражданското образование трябва 
да включва изграждане на умения като разбиране на чуждата гледна точка, постигане на 
компромис, и водене на преговори с уважение и толерантност. На първо време е важно да 
се осигурят повече ресурси на училищата за насърчаване на активното участие на учени-
ците и за разширяване на гражданското образование извън класната стая. „Инициатива 89“ 
препоръчва също мерки за по-адекватна подготовка на учителите по гражданско образова-
ние; и засилване на гражданската тематика в началното училище. Докладът заключава, че 
предвид дълбоките разделения в британското общество след Брекзит е необходимо да се 
преосмисли концепцията на гражданското образование: от националноцентричен идентитет 
да се премине към по-космополитен подход, който отразява разнообразната и мултикултур-
на структура на съвременното британско общество.
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Една от компетенциите например, които трябва да се развиват сред българските учени-
ци съгласно учебната програма по гражданско образование в 11 клас е – „Осъзнаване на 
възможностите на критическата публичност за противодействие на медийни манипулации 
и политически популизъм“. България е на 29-о място сред 35 изследвани държави в Инде-
кса за медийна грамотност за 2019 г. на Институт „Отворено общество“15, което подрежда 
страната ни сред най-уязвимите към дезинформация страни в Европа. Показателят оценя-
ва потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини - използват се 
индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората. Финландия, Дания, 
Холандия, Швеция и Естония са начело в класирането. Финландия, която е на 1-во място 
сред 35 страни, има значителна преднина пред останалите държави със 78 точки по скала 

Част III – Медийна грамотност 

Гражданите трябва да могат да преценяват и да преодоляват повсеместните заплахи от 
фалшиви послания, кибертормоз, радикализация, заплахи за киберсигурността и измами 
- се казва в Съобщение на Европейската комисия за план за действие за дигитално обра-
зование14. Около половината от образователните системи в Европа приемат, че медийната 
грамотност, включително грамотността в социалните медии и справянето с кибернетичното 
насилие, е важна компетенция и я включват в учебните програми на всички нива. 

По „Инициатива 89“

Държава Избрани теми от учебната програма по гражданско образование

Австрия Дискриминация

Кипър Дигитално образование, превенция на расизма

Естония Предприемачество

Франция Расизъм, включване

Германия Медийна грамотност, фалшиви новини, популизъм

Словакия Мерки за борба с расизма, ксенофобията и антисемитизма

Испания Расизъм, разнообразие

Швеция Дискриминация

14. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A22%3AFIN 
15. https://osis.bg/?p=3354 
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от 0 до 100. На последните пет места в класацията са повечето балканските страни: Север-
на Македония (35 място), Турция (34 място), Албания (33 място), Босна и Херцеговина (32 
място) и Черна гора (31 място). Резултатите на Индекса показват определени географски 
модели, като страните в Северозападна Европа имат най-добрите предпоставки да издър-
жат на ефектите на дезинформацията, а страните от Югоизточна Европа са най-уязвими 
към тях, докато страните от Централна и Източна Европа влошават в най-голяма степен 
представянето си в Индекса.

Наред с включването на медийната грамотност в учебните програми по гражданско обра-
зование, множество страни организират допълнителни инициативи или обучения: Франция 
например провежда „Седмица на пресата и медиите“ в подкрепа на обучението по медийна 
грамотност. Всяка година около 200 000 ученици участват в тази инициатива, провеждана 
в различните училища в страната, като акцентът е върху подобряване на разбирането как 
работят медиите, култивиране на критично мислене, изграждане на способност за анализ 
и оформяне на лично гражданско мнение. В Швеция пък Националната агенция по обра-
зование предоставя няколко онлайн-пакета от материали по медийна грамотност в помощ 
на учителите и директорите. В България от 2018 г. Коалицията за медийна грамотност про-
вежда кампанията „Дни на медийната грамотност“16, която популяризира въвеждането на 
тази област в образователните програми. През 2019 г. основен акцент в кампанията беше 
способността за разпознаване на фалшивите новини, а през 2020 г. – уменията на децата да 
създават безопасно съдържание в социалните медии и подкрепата на учителите за препо-
даване на медийна грамотност в училище. 

Съществуват и съвместни инициативи между 
няколко държави - например проекта „Включ-
ващи общности чрез образование за медийна 
грамотност и критично мислене“ 2019-2021 
г.17, съфинансиран програма „Еразъм+“ на ЕС, 
в който партнират организации от България, 
Хърватия, Франция, Италия и Словения. Асо-
циацията за развитие на София (АРС) е бъл-
гарският партньор по проекта. Проектът цели 
да адресира опасността от радикализация и 
нарастваща реч на омразата, ограничаване на 
свободата на изразяване и липсата на ефек-
тивно взаимодействие между учители, роди-
тели и експерти за повишаване на медийната 
грамотност у подрастващите. През април 2020 

г. партньорите по проекта се срещнаха чрез уебинар и обсъдиха как да планират дейностите 
по проекта предвид безпрецедентните условия, свързани с епидемията от COVID-19. 
Беше отчетено, че в условията на карантина онлайн-обучението би било дори по-лесно, тъй 
като и учениците, и техните родители прекарват времето си у дома. Партньорите по проекта 
решиха да разработят и разпространяват повече онлайн ресурси за борба с дезинформаци-
ята, безопасното използване на интернет и критичното мислене. На следващ етап са пред-

16. http://gramoten.li/2020/02/03/дни-на-медийната-грамотност-2020/
17. https://www.sofia-da.eu/актуални/проект-включващи-общности-чрез-образование-за-медийна-грамотност-и-критично-мислене/
за-проекта.html 
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видени национални и международни обучения за учители и ученици, инициативи с училища, 
медии и НПО, както и младежки състезания и лагери.

Макар и неизследван в достатъчна степен, аспектът на гражданското образование, свър-
зан с дигиталните и предприемачески умения, е също така важен, предвид значението, 
което ЕС придава на Общия дигитален пазар и на инвестициите в научни изследвания за 
устойчиво развитие. Социалните мрежи се превръщат все по-бързо в територии на десни по-
пулисти, които набират последователи сред младите хора, които предпочитат да са активни 
в социалните медии вместо в обществото. Някои автори препоръчват да се интензифицира 
обучението по медийна грамотност като средство за противодействие на популизма. В този 
смисъл от съществено значение е напредъкът в области като отворените правителства, къ-
дето отчетността и прозрачността дават на гражданите достъп до информация и документи. 
В заключение следва да се отбележи, че по данни на европейската статистическа служба 
Евростат от 2019 г.18 едва 40% от икономически активните жители на големите градове в 
България на възраст от 16 до 74 г. имат основни или малко над основните дигитални уме-
ния. Това поставя страната на предпоследно място в Европейския съюз, единствено преди 
Румъния.

18. https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20200207-1
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Примери от Европейския съюз19 

Реформа на учебната програма по гражданско образование: Австрия

Съвременното гражданско образование в Австрия е въведено през 1978 година на между-
дисциплинарен принцип. През 2007 г. възрастта за право на глас в общи избори е намалена 
на 16 години, а година по-късно гражданското образование започва да се преподава като 
нов интегриран учебен предмет „История, социални науки и гражданско образование“ от 
осми клас до края на гимназията. През 2016 г. Австрия осъществява реформа на учебната 
програма, констатирайки, че досегашният модел маргинализира гражданското образование 
- учителите го пренебрегват за сметка на учебното съдържание по история. Много от заин-
тересовани страни първоначално предлагали гражданското образование да се превърне 
в самостоятелен предмет, но това щяло да доведе до орязване на учебно време за други-
те дисциплини. След консултации е приет прагматичен подход: задължителните модули в 
учебната програма20 се преформулират - два модула са изцяло посветени на гражданството, 
два едновременно на историята и гражданството, а останалите пет остават изцяло в пред-
мета „история“. По този начин учителите се задължават да покрият и деветте модула без да 
пренебрегват гражданското образование. Наред с това се променя стартирането на граж-
данското образование - вместо в осми, то започва в шести клас - по този начин се гарантира, 
че учениците ще учат тези теми преди да навършат 16 години - възрастта, в която в Австрия 
се придобива право на глас. Новата учебната програма по гражданско образование и ис-
тория въвежда понятието за учене на базата на фундаментални концепции в три области: 
основни на историческото и политическо познание; понятието за историческо време; и рам-
ката за съвместно съществуване в хуманното общество. Друга новост е, че гражданството 
не се преподава хронологически както историята, а по начин, който съчетава подходите за 
кръстосано и напречно сечение. Преподаватели и наблюдатели отбелязват, че промяната в 
учебната програма не е въвела нови теми, а е преподредила съществуващите, което е дове-
ло до по-добра „видимост“ на аспектите на гражданството като например човешките права, 
европейската и глобалната перспектива. 

Процесът на реформа в учебната програма започва през 2013 г. с лаконична фраза в 
програмата на новото правителство21, че политическото и гражданското образование тряб-
ва да започва в шести клас. Следващата стъпка е сформирането на 20-членна работна 
група от експерти към министерството на образованието - австрийското законодателство 
изисква консултациите със заинтересованите страни да се провеждат след като е изготвен 
съответен законопроект или постановление, но министърът на образованието преценява, 
че учебната програма е важен документ и стартира консултациите на по-ранен етап. Част 
от работната група са четирима университетски преподаватели, които след консултациите, 
продължили година и половина, написват новата учебна програма, която е тествана пилотно 
в продължение на една учебна година - 2015-2016 - в 40 училища на прогимназиално ниво 
в 9 региона на страната. По време на тази първа експериментална учебна година, члено-

19. Примерите от Австрия и Франция са базирани на доклада на „Евридика“.
20. Пълен текст на австрийската учебна програма по гражданско образование (на немски език):
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_II_113/BGBLA_2016_II_113.pdf 
21. Правителствената програма на австрийското федерално правителство (на английски език):
https://www.bka.gv.at/DocView.axd?Cobld=53588 
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вете на работната група и представители на министерството активно подпомагат учителите 
в преподавателския процес. Между октомври 2015 и май 2016 се провеждат три работни 
срещи, на които учителите споделят виждания и мнения и задават въпроси. Министерството 
отваря и допълнителен комуникационен канал с 40-те училища, изисквайки редовни докла-
ди от учителите. Макар че някои учители се оплакали, че това ги претоварва наред с тества-
нето на новия учебен материал, вследствие на консултациите учебната програма била леко 
модифицирана, рефлектирайки предложенията на учителите.

Учителите споменават като проблем липсата на учебници за учениците и методически 
помагала за преподавателите в тестовата фаза, както и през първата учебна година, в който 
новата програма е влязла реално в сила, 2016-2017. Министерството откликва, предоста-
вяйки някои материали в помощ на преподаването, но и самите учители намирали ресурси 
и самостоятелно - нещо, което австрийските учители традиционно са свикнали да правят.

По-същественото предизвикателство, което все още е намерило решение, е въпросът с 
оценяването. Според учителите в крайните тестове въпросите по гражданско образование 
са много по-малко от тези по история, и учениците знаят това, в следствие на което се под-
готвят главно по история, пренебрегвайки гражданството. 

Като цяло тази образователна реформа в 
Австрия преминава гладко и без съществе-
ни противоречия. От една страна, съществува 
междупартиен консенсус в управляващата коа-
лиция, лично министърът се ангажира с тема-
та (за пръв път сред съветниците на австрий-
ски министър на образованието има отговарящ 
специално за гражданското образование), от 
друга страна НПО провеждат активна кампания 
преди и след парламентарните и европейските 

избори, съответно през 2013 и 2014 г. за приоритизиране на гражданското образование. 
Австрийският Национален младежки съвет, официално признат социален партньор в сфе-
рата на образованието с близо три милиона членове, играе главна роля в кампанията. Два 
важни фактора допринасят съществено за успеха на тази реформа - първо, желанието на 
обществото да се противодейства на засилващите се насилие екстремизъм и ксенофобия; 
и второ - намаляването през 2008 г. на възрастта за гласуване на 16 г.

Подготовка на учители по гражданско образование: Франция

Реформата в сферата на подготовката на учителите във Франция започва през 2013 г. със 
законовото въвеждане на изискването учителите да придобият умения и компетенции за 
насърчаване на демократична култура и образование по гражданство и морал.

През 2013 г. френското правителство лансира нова политика за обучение и подготовка на 
учители чрез създаване на образователно-квалификационни центрове към университетите 
и въвеждане на двугодишна магистърска програма по преподавателски науки, образование 
и обучение (Masters des métiers de l‘enseignement, de l‘éducation et de la formation – MEEF)22. 

22. https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/8/27/ESRS1319419A/jo/texte 
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Тази магистърска степен става задължителна 
за всички бъдещи учители. Програмата, която 
към 2017 г. обхваща около 60 000 студенти в 
179 учебни центрове, предоставя на бъдещи-
те учители ранен контакт с учениците, повече 
време в класните стаи и менторство от квали-
фицирани учители. Курикулумът23 на магистър-
ската програма предвижда бъдещите учители 
да се обучат как да промотират ценностите на 
Републиката, да отчитат разнообразието кога-
то подпомагат учениците в учебния процес, да 
се държат като отговорни и етични обучители, 
да сътрудничат с родители и други училищни 
партньори, да допринасят към дейностите на 
училищната общност, и да използват дигитални 

инструменти в клас. След първата година участниците в магистърската програма полагат 
сериозен изпит, а през втората провеждат учебна практика в училище и подготвят магистра-
турите си.

Друга съществена мярка в плана на френското правителство за образователна реформа 
е промяната в учебната програма по гражданско и морално образование24 с обхват от на-
чалните класове до края на прогимназията. В духа на конвенциите за правата на човека и 
на детето и на френската конституция, новата програма се стреми да култивира граждан-
ство, морал и критично мислене, така че учениците да осъзнаят личните и социалните си 
отговорности. Учебната програма е базирана на следните стълбове - съзнание, правила и 
права, способност за оценка, и ангажираност - и въвежда следните ценности: свобода, ра-
венство, братство, принципа на светската държава (секуларизъм), солидарност, справедли-
вост, уважение и липса на всякакви форми на дискриминация. Програмата акцентира върху 
придобиването на познания, започвайки от грамотността и преминавайки през сферите на 
науката, историята и правото, както и умения - разум, приемане на чуждата гледна точка, и 
способност да се реагира.

След терористичните атаки от януари 2015 г. френският министър на образованието пред-
стави план за действие „Всеобща мобилизация на училището за ценностите на Републиката“25 
11 мерки, насърчаващи разпространението на ценностите на секуларизма, гражданството, 
обществената ангажираност, борбата срещу социалното неравенство и предразсъдъците. 
Първата мярка в плана приоритизира подготовката на учителите - квалификационните цен-
трове подготвят учителите по всички предмети в началния и горните курсове да преподават 
секуларизъм и отхвърляне на всички форми на насилие и дискриминация. От 2015 г. за при-
емане в магистърската програма се оценяват и способностите на кандидатите да препода-
ват ценностите на Републиката.

Наред това се съставя национален план за продължаващо професионално развитие на 
учителите с фокус върху преподаването на френско и европейско гражданство, секуларизъм 

23. http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 
24. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027677984&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id 
25. http://www.education.gouv.fr/cid85644/onze-mesures-pour-un-grande-mobilisation-de-l-ecole-pour-les-valeurs-de-larepublique.html
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и борба срещу предразсъдъците. В първата фаза на плана през 2015 г. над 1000 учители и 
инспектори бяха запознати със съдържанието на новата програма с помощта на звената на 
министерството в страната - от тях се очаква да предадат новите знания сред свои колеги, 
така че в края на 2017 г. броят на обучените учители да достигне 300 000. Във втория етап 
на плана (2015-2016 г.) бяха публикувани широк спектър от обучителни ресурси на хартиен 
носител и онлайн. В третата фаза на плана (2017-2018 г.) се провеждат серия от национал-
ни семинари, чрез които учителите обменят опит в преподаването на гражданство и морал 
- сред обсъжданите теми попадат светското преподаване на факти за различните религии, 
развиването на критично съзнание, борбата с дискриминацията, и др. Последващите обу-
чения ще бъдат базирани на нуждите на учителските колективи в регионите, чиято обратна 
връзка се събира и анализира систематично. 

Междувременно е създадена и онлайн обучителна платформа „m@gistère“26 с материали 
от семинарите. Съставен е също сборник с педагогическо съдържание в помощ на учителя, 
който включва и списък с правни въпроси и отговори по чувствителни теми, свързани със 
секуларизма. Със съдействието на Мрежата „Canopé“27, обхващаща 102 ресурсни и обу-
чителни центрове във Франция, са произведени образователни видеоклипове и филми за 
използване в клас, посветени на принципите и историята на светската държава и борбата 
срещу расизма, антисемитизма и радикализацията.

Симулация на училищни избори в контекста на мащабна образователна 
реформа: Норвегия

От 1989 г. насам норвежките ученици на възраст между 16 и 18 години имат възможност 
„да гласуват“ преди истинските избори, в които участват техните родители, по проект „Учи-
лищни избори“ (Skolevalg)28. Инициативата за симулация на избори в училищата като ин-
струмент за промоция на демокрацията и насърчаване на ангажираността на най-младите в 
политическия процес се координира от норвежкия Център за поддържане и анализ на данни 
от проучвания (NSD)29 и се финансира от Министерството на образованието чрез Дирекция-
та по образование и обучение.

Инициаторите на проекта посочват, че за 
всички демокрации, утвърдените и новите, е 
предизвикателство да насърчат гражданите 
да участват в политическия процес поради на-
растващото безразличие или недоверие към 
демократичната система. На този фон училищ-
ната среда е благоприятна за култивиране как-
то на знания, така и за умения на най-младите 
бъдещи избиратели чрез симулация на избори, 
което е често срещан педагогически подход. 
Отчита се, че училищните избори оказват бла-

гоприятен ефект върху избирателната активност на тези, на които предстои да гласуват за 
пръв път в „истински“ избори.

26. https://wiki.magistere.education.fr
27. https://www.reseau-canope.fr/ 
28. https://nsd.no/skolevalg 
29. https://nsd.no/ 
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За пръв път училищни избори се провеждат по координиран на национално ниво начин 
през 1989 година и от тогава са традиция, включително на референдума за членството на 
Норвегия в ЕС през 1994 г. Гласуването се организира преди всички национални и местни 
избори в Норвегия - т.е. на всеки две години - и в него се състезават същите партии и канди-
дати, които участват в истинските избори, а резултатите винаги са голяма тема в медиите.

Преди вота, в училищата се организират де-
бати и се канят като гости действащи политици. 
Около четири месеца преди „истинските“ избо-
ри, всяко училище в Норвегия получава покана 
за участие както в изборите, така и в социологи-
ческото проучване (виж по-долу) и решава дали 
ще се възползва от възможността. Обобщени 
данни сочат, че 70% от всички ученици в страна-
та участват в изборите, а 20% - в проучването. 
Всяко участващо в инициативата училище про-
вежда изборна симулация 10 дни преди истин-

ския вот, брои бюлетините и обявява резултатите в интернет още същата вечер. Допуска се 
и електронно гласуване с компютри вместо с хартиени бюлетини и урни.

Проектът включва и провеждане на стандартизирано социологическо проучване (сондаж) 
паралелно сред учениците и сред представителна извадка на норвежкия електорат. Уче-
ниците отговарят на въпросите в сондажа електронно след като са гласували в изборната 
симулация. Данните позволяват да се анализират тенденции и предпочитания сред специ-
фични подгрупи от бъдещи избиратели на възраст от 15 до 19 години, както и да се правят 
сравнения между нагласите и ценностите сред населението като цяло и сред учениците. 
Анализът на резултатите през различните години позволява да се проследяват тенденциите 
и промените, настъпващи сред електората с течение на времето.

Наред със социологическия сондаж, Центърът за поддържане и анализ на данни от проуч-
вания (NSD) изготвя и разнообразни учебни материали в помощ на учителите и учениците, 
които се ползват в съответните часове преди симулацията на гласуване. Тези материали 
отразяват целите и принципите, които се съдържат в новата реформа на образователната 
система в Норвегия „Fagfornyelsen” (осъвременяване)30, която е в ход под егидата на Дирек-
цията по образование и обучение (UDIR) към Министерството на образованието и ще започ-
не постепенно да влиза в сила от учебната 2020-2021 г. в продължение на три години. Базис-
ният документ на реформата е министерско постановление от 2016 година31, последвано от 
стратегия за осъвременяване на учебните програми от 2017 г., която дефинира процеса на 
консултации при изработване на новите документи. Целта на реформите е модернизиране 
на учебните програми, тъй като бъдещето изисква нови знания и умения в свят на променя-
щи се общества и технологии и „... се нуждаем от деца и младежи, които разсъждават кри-
тично и са любознателни и креативни“. Промените обхващат учебната програма за начал-
ното и прогимназиалното ниво, професионалното обучение и квалификацията на учителите. 
Въвеждат се приоритетно три интердисциплинарни области: демокрация и гражданство, 
устойчиво развитие, и обществено здраве и управление на живота (life management). По нов 
начин е формулирано и понятието „компетентност“ – „Компетентността е да можеш да 

30. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagovergripende-stotte/hva-er-nytt-i-lareplanverket/
31. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/ 
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придобиваш и прилагаш знания и умения за справяне с предизвикателства и решаване на 
задачи в познат и в непознат контекст и ситуации. Компетентността включва разбира-
не и способност за размисъл и критично мислене.“ В допълнение, Министерството на об-
разованието прие последователно три плана за действие с мерки срещу: радикализацията 
и екстремизма (2014), езика на омразата (2016) и антисемитизма (2016-2020 г.).

Приложение: Гражданското образование и  
медийната грамотност в България

Институционална рамка

Подобно на редица европейски страни, гражданското образование в България е интегрирано 
в междупредметна връзка за учениците от 1 до 10 клас, а от учебната 2020-2021 година започ-
ва преподаването на нов редовен предмет в 11 и 12 клас – „Гражданско образование“, който 
заменя дисциплината „Свят и личност“. Наредба на МОН от 2016 г.32 определя държавния 
образователен стандарт, същността и целите на гражданското образование; начините и фор-
мите за осъществяване на обучението, както и рамковите изисквания за резултатите от него: 

Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и граждански 
добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното общество, за правата 
и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно гражданско поведение.

Същност на гражданското образование в България:

Наредба на МОН № 13 от 21.09.2016 г.

Рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско образование фор-
мулират подробно очакваните знания, умения и отношения, които учениците трябва да при-
добият до завършване на училище, в следните области на компетентност: междуличностни 
отношения; социална среда; права на човека; демократично гражданство; идентичности 
и различия в обществото; власт, политика и демократични ценности; социална политика, 
справедливост и солидарност; и глобализъм, плурализъм и толерантност. Като пример ще 
разгледаме една от областите на компетентност – „Демократично гражданство“: 

32. Наредба на МОН № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование: 
https://mon.bg/upload/2332/naredba_13_21.09.2016_grazhdansko_eko_obr.pdf 
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Наредбата също така определя подкрепящите институционални политики в тази област и, 
не на последно място, формулира рамкови изисквания за създаване и функциониране на 
ученически съвети.

Учебните програми33 за новия предмет бяха утвърдени през август 2018 г. след като бяха 
изработени посредством интензивни обществени обсъждания и публични консултации с 
професионалисти в областта на образованието, академични представители и НПО, се от-
белязва в доклада на Съвета на Европа34. Получените становища за предмета „Гражданско 
образование“ подкрепят програмата и  в резултат на обсъжданията са добавени нови по-
нятия - медийна грамотност и омбудсман. По време на обсъжданията на програмите, ор-
ганизирани от МОН, беше изтъкнато положителното допълване на темата за гражданските 
свободи с акцент върху структурите и механизмите на държавата и обществото и осъзнатото 
отношение на учениците към тях.

Годишният брой часове за изучаване на новия предмет „Гражданско образование“ е 36 
часа в 11 клас и 31 часа в 12 клас, като половината часове се препоръчва да бъдат за 
практически дейности и упражнения като дебати и дискусии, учене чрез изследване, учене 
чрез практика, учене чрез преживяване, решаване на казуси, и разработване на проекти. 
Относно оценяването, МОН препоръчва на учителите да установяват входното ниво на 
учениците в началото на учебната година чрез анкета или тест. Резултатите от подобен тест 
в края на годината ще покажат изходното ниво на учениците, което ще формира 40% от 
срочната и годишна оценка. Текущи оценки се поставят върху резултатите от практическата 
работа на учениците при приключване на всяка тема. Препоръчва се оценките от портфо-
лио, самостоятелна работа, решаване на казуси и работа по проекти да съставлява 60% от 
срочната и годишната оценка.

33. https://mon.bg/bg/news/3258
34. Доклад на Съвета на Европа, стр. 21 – виж „Източници, Библиография“.

В резултат на обучението ученикът:

Предучилищно 
образование

Начален етап на 
основна степен

Прогимназиален етап 
на основна степен

Първи гимназиален 
етап на средна степен

Ориентира се в 
различието меж-
ду „гражданин на 
Република Бълга-
рия“ и „жител на 
град...“

Разбира своята иден-
тичност като „гражда-
нин на Р. България“ 
и „гражданин на ЕС“ 
през споделените 
граждански ценности и 
културни традиции

Разбира съдържанието 
на понятието „държава“;

- Осъзнава ролята на 
медиите и глобалната 
мрежа в обществения 
живот

Осъзнава статуса на 
гражданина и ролята му в 
публичния живот, разбира 
спецификата и значението 
на гражданското общество 
и различните форми на 
гражданска активност;

- Осъзнава отговорността 
на отделния индивид в 
гражданското обществo

Наредба на МОН № 13 от 21.09.2016 г., Прил. 1
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Предвижда се новият предмет да предоставя практическа ориентация и способност 
за осмисляне на съвременната демократична държава и разделението на властите, на-
сърчавайки учениците да формират политическа култура, чрез което те да могат да взимат 
самостоятелни и отговорни решения като добри граждани. Сред целите на гражданското 
образование е и развиване на гражданска среда в училище посредством включване на теми 
за демокрацията и политиката, правата и отговорностите, идентичността и различията в об-
ществото, властта и държавата, икономиката и глобалните проблеми. 

В програмата за 11 клас например е включена тема „Гражданите, политиката и демокра-
цията“ с подтеми за свободата, властта и върховенството на закона. Тук учениците трябва 
да могат да разграничават типовете демокрация (пряка, представителна и демокрация на 
участието в граждански организации). Темата „Аз и моята гражданска позиция“ е насоче-
на към това учениците да умеят да оценяват ролята на неправителствения сектор в граж-
данското общество, да познават формите на граждански контрол и да са мотивирани да 
участват в тяхното прилагане. В подтема „Политика, демокрация и върховенство на закона“ 
акцентът е върху избирателната система – различаване на мажоритарна, пропорционална 
и смесена; ще се учи какво е мажоритарен и преференциален вот. Програмите ще форми-
рат демократични ценности у учениците с теми за вредата от купуването и продаването на 
гласове и манипулации на изборни документи. Идеята е още в училище младите хора да 
възприемат тези практики като корупционни. Доста по-подробно е предвижданото обучение 
по въпроса за основните социални групи и общности, спецификата на техния светоглед, 
ролята на езика, религията, етническата принадлежност и традициите за социална обвър-
заност. По темата за малцинствата учениците трябва да могат да различават различните 
видове идентичност – културна, национална, етническа, гражданска. Обучението включва и 
разпознаване на случаи на дискриминация по полов, религиозен, етнически расов признак, 
а също и на хора с увреждания. Целта е учениците да могат да се ориентират в причините 
за противоречията между отделни етнически и религиозни общности. Целта е учениците да 
бъдат убедени, че трябва да се противопоставят на насилието, да се стремят към градивно 
решаване на конфликтни ситуации. В програмата присъства и темата за европейските тра-
диции и ценности, като целта е учениците да могат да определят мястото на България в све-
товната култура, да осъзнават своята европейска идентичност и правата и отговорностите 
на европейското гражданство.

В програмата за 12 клас се въвеждат теми за глобалните проблеми, които засягат и Бъл-
гария – тероризъм, ксенофобия, етническо напрежение и радикализация. Това включва и 
проблема с бежанците, емиграцията и имиграцията. Въвеждат се нови понятия като хумани-
тарно право, глобално образование, устойчиво развитие. Нов акцент е социалната политика 
и социалното партньорство. По темата „Гражданите и икономиката“ младите хора, преди да 
завършат средно образование, ще трябва да се подготвени да анализират същността и не-
обходимостта от регулацията на пазарната икономика, да познават основните трудови, со-
циални и осигурителни права. Учениците се насочват към ориентиране на пазара на труда, 
към данъчните политики, но и към солидарността като принцип и др. Въвеждат се понятия 
като линия на бедност и типове социална помощ.

Задача на гражданското образование също така е да подготви младите хора да разпоз-
нават политическия популизъм и медийните манипулации. Медийната грамотност изисква 
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децата да бъдат научени да се ориентират в информационния поток, да пресяват по-на-
деждната информация и да я анализират. Друга стъпка в тази посока е обвързване на учеб-
ните програми с компетентностите от Европейската рамка за дигитални компетентности. 
Предвидени са и обучения на ученици и учители по медийна грамотност в бъдещите проекти 
по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Важността на този 
аспект проличава от данните на проучване, проведено у нас през 2018-2019 г., според което 
между 12% и 16% от младежите одобряват онлайн съдържание, демонстриращо омраза 
или агресия. 52% от българските младежи на възраст 14-19 г. са били изложени на крайно 
съдържание онлайн. Около 30% от тях са попаднали на такова съдържание по случайност, 
сочи още проучването, част от националната кампания „Намери друг начин“35, която има 
за цел да насърчи критичното мислене и гражданската активност сред младите хора. По 
време на дискусия за фалшивите новини през юни 2019 г. тогавашният заместник-министър 
на образованието Деница Сачева посочи, че образованието представлява най-сигурният 
инструмент за защита от фалшивите новини. „Там, където свършват границите на обра-
зованието, започва полето на влияние на дезинформацията“, каза Сачева. По думите й 
невежеството е бизнес за милиони и реформите във всички образователни системи срещат 
голяма съпротива на различни нива; а така също днес образователната система у нас е 
„обект на дезинформационни процеси, на митове и легенди, което се отразява върху 
възможностите на институциите за промяна“. 

Не на последно място в България традиционно се провежда национална олимпиада по 
гражданско образование с участието на ученици от 1 до 12 клас. Стандартите за органи-
зиране, оценяване и класиране са разписани в подробна наредба на МОН. Олимпиадата 
включва акценти като изразяване на гражданска позиция по симулационен казус, изработва-
не и защита на проекти в разнообразни сфери като околна среда, права на човека, и т.н. 
Олимпиадата през 2019 г. например36 включваше писмена работа на тема „Терористична 
заплаха“ - за мерките за сигурност, които предприемат държавите след атентата на 11 сеп-
тември 2001 г. и дали те нарушават правата на гражданите. Другите казуси бяха за пряката 
демокрация и за големия брой деца, които не посещават редовно учебните занятия.

Инициативи на неправителствени организации

От 2016 г. група студенти по право и завършили юристи от СУ „Св. Климент Охридски“ 
- членове на сдружение „Преводач“ и на студентския Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ - 
провеждат безплатни курсове по гражданство и демокрация, чрез които подготвят ученици 
от 10-12 клас като граждани и като бъдещи студенти. Първоначално проектът „Академия за 
гражданско образование за млади лидери“37 бе организиран с финансовата подкрепа на 
Институт „Отворено общество“ и фондация „Микрофонд – София“ по програмата за подкре-
па на студентски иновации и обхвана 200 ученици от столичните гимназии и по-широка ау-
дитория в YouTube чрез видео поредицата „300 секунди право“38. След успеха на първата 

35. https://www.manager.bg/obshchestvo/mezhdu-12-i-16-ot-mladezhite-odobryavat-agresivno-ili-omrazno-onlayn-sdrzhanie?fbclid=Iw
AR1PYZatL3YFjI7h0ZhSOq8_X_bfpym3OFIR0F8OByU3my03EvVNR1whCh4 
36. https://mon.bg/bg/news/3596
37. https://www.ago-academy.org/ 
38. https://www.youtube.com/channel/UCDosqR8oxxoAaf2DEa5OUIw
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фаза и с подкрепата на Фондация „Америка за 
България“ инициаторите разшириха дейността 
си отвъд София и през 2017-2018 г. проведоха 
курсове в 7 града с теми като върховенство на 
закона, разделение на властите, избори, прес-
тъпления и наказания, дискриминация и свобо-
да на словото. Академията си поставя за цел 
да обясни значението на правото, свободата и 
демокрацията, така че младите хора да разби-
рат по-добре света, който ни заобикаля, и да са 
готови за предизвикателствата, пред които е из-
правено съвременното общество.

С финансовата подкрепа на Столична общи-
на по програма “Европа” 2018, Фондация “Заедно в час” осъществи през 2018 г. проект „Раз-
виване на гражданска грамотност у учениците с интерактивни методи”39, обхванал над 
200 ученици от 13 училища в София, Нови Искър и Долни Пасарел. Учителите са премина-

ли сертифицирано обучение по преподаване на 
гражданска грамотност, чрез което да създадат 
у учениците интерес, знания и трайни умения за 
гражданско участие. Акцент в обучението беше 
как да се повиши мотивацията на учениците и да 
се изяснят връзките в работата на институции-
те на местно, национално и европейско ниво. 
Инициативата включваше симулации на парла-
ментарни заседания и на съдебен процес, инте-
рактивна викторина, изследователски задачи за 
запознаване с европейските институции, както 
и решаване на казуси за личните права. На фи-
нала учителите формулираха идеи за часовете 

по гражданско образование през следващата учебна година, включващи: организиране на 
клуб по дебати, ден на ученическото самоуправление, съставяне на книга за правата на 
децата, посещения в национални институции, доброволчески инициативи в общината и об-
съждане на опазването на околната среда.

Чрез проекта си „Гражданско образование в действие“40, Фондация „Софийска плат-
форма“ ангажира 120 учители, 500 ученици и 300 граждани в отворени уроци, обучения и 
дискусии в периода 2017-2019 г. Инициативите бяха насочени към подкрепа на преподавате-
лите, които ще водят часовете по гражданско образование след въвеждането му като пред-
мет в училище от учебната 2020-2021 г. В резултат на проекта, финансиран от Фондация 
„Америка за България“, от учениците бе събрана обратна връзка за учебните програми. Ор-
ганизацията проведе обучение на 220 учители по методи на преподаване на гражданското 
образование, чрез което те получиха по един акредитационен кредит. Проектът включваше 

39. https://zaednovchas.bg/uchenitsi-ot-deset-uchilishta-razvivaha-umeniya-za-grazhdanska-gramotnost-s-interaktivni-metodi/ 
40. http://sofiaplatform.org/bg/project/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0
%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%B9
%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5/
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лятно училище в Белене за комунизма на тема 
„Защо ни е да помним?“, стенд-ъп комедия по 
случай 30 години от 10.XI.1989 г., както и пуб-
лични дискусии в 21 населени места в страната.

От началото на 2020 г. Коалицията за медий-
на грамотност разработва единен национален 
индекс за умения по медийна грамотност на 
гимназиален етап и методика за измерване-
то им41. Проектът се изпълнява с финансова 
подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтен-
щайн и Норвегия по линия на Финансовия меха-
низъм на ЕИП. Коалицията планира да обедини 

експертизата на НПО, работещи по темата, и да предостави съгласуваните и изработени 
индекс и методика на МОН след тестването им в пет пилотни училища. Индексът ще иден-

тифицира необходимия обхват на знанията 
конкретно за гимназиалния етап в българските 
училища. Чрез индекса и методиката МОН ще 
може да приведе Общоевропейската рамка за 
ключовите компетенции по медийна грамотност 
в българските училища. Към единната нацио-
нална рамка ще могат да реферират както учеб-
ните предмети в училищата, така и проектите 
на неправителствения сектор. Още през 2018 г. 
Коалицията за медийна грамотност организира 
първата по рода си конференция за учители от 
цялата страна42 за запознаване с изпробвани в 
практиката методи за обучение по медийна гра-

мотност на ученици от 1 до 12 клас. С подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих На-
уман“ и Българско-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“, учителите 
имаха възможност да се запознаят с развитието на дигитално-медийната грамотност в раз-
личните възрастови групи, както и с ролята на училищните медии.

През 2019 г. експертен екип създаде наръч-
ник „Правото ми на мнение! Създаване на 
съдържание за социалните мрежи“43 за уче-
ници на възраст от 14 до 18 години в подкре-
па на развитието на медийната им грамотност. 
Помагалото е изготвено по проект на УНИЦЕФ 
и Асоциацията на европейските журналисти 
(АЕЖ) – България и съпътства изявата на тий-
нейджърите в социалните мрежи като активни 
създатели на съдържание, изразяващо техните 
интереси, хобита и каузи. Помагалото покрива 

41. https://gramoten.li/2020/03/29/медийна-грамотност-индекс-и-методика/ 
42. https://gramoten.li/2018/11/13/коалицията-за-медийна-грамотност-орг/
43. https://gramoten.li/2019/12/04/нов-наръчник-помага-на-младежите-да-на/ 
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основните принципи на журналистиката, разпознаването на фалшивите новини, дезинфор-
мацията и медийната манипулация, противодействието на речта на омразата и безопасното 
ползване на социалните мрежи. Наръчникът предоставя и съвети за създаване на успешен 
писмен текст, видео и подкаст. Същевременно АЕЖ-България провежда 15-месечна инициа-
тива „Медийна грамотност в класната стая“44, обхващаща 30 гимназии в цяла България и 
целяща да подобри уменията на учениците да анализират и интерпретират критично новини 
и информация. Проектът, подкрепен от Фондация „Америка за България“ и Българо-амери-
канската комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ включва създаването на журналисти-
чески клубове и онлайн училищни медии, чрез които младите хора ще могат да подготвят 
медийни материали.

От своя страна Фондация „Работилница за 
граждански инициативи“ провежда за седма 
поредна година конкурс „Журналисти в учи-
лище“45, чрез който средношколците създават 
идеи за училищни кампании за откриване на 
фалшивите новини, а техните учители влизат в 
ролята на ментори. Идеята е да бъде ангажи-
рана цялата училищна общност в дейности за 
повишаване на медийната грамотност и да се 
помогне на учителите да дискутират темата в 
час. В рамките на кампаниите учениците канят 

на събеседване изявени журналисти, свързани с наградите „Валя Крушкина – журналистика 
за хората“, и също така преминават тематично онлайн-обучение. До момента в инициатива-
та са взели участие близо 20 000 ученици от над 45 градове и села в страната. През 2020 г., 
поради извънредното положение, свързано с грипната епидемия, форматът на инициатива-
та е променен. Срещите с журналисти се проведеждат онлайн чрез електронна платформа.

Сайтът за книги и четене както за забавление, 
така и като част от образователния процес “Аз 
чета” и културно-просветното сдружение “Чита-
лище.то“ стартираха в началото на 2020 г. Про-
ект 48 - кампания за медийна грамотност46, 
вдъхновена от едно от знаменитите литератур-
ни произведения на XX век – романът „1984“ от 
Джордж Оруел. Романът ще бъде преиздаден 
в съвременен превод и 10% от отпечатания ти-
раж ще бъде дарен на училищни библиотеки в 
страната, а с приходите от продажби на изда-

нието ще се финансира поредица от срещи и уроци за ученици и възрастни под наслов 
„Медийна грамотност и как да разпознаваме фалшивите новини” – в училища, регионални 

44. http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=9817&c=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3
%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%8
1%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F 
45. https://frgi.bg/bg/activities/konkursi/konkurs-za-uchastie-v-initsiativata-zhurnalisti-v-uchilishte-2019 
46. https://project48.net/ 
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библиотеки и читалища. Инициативата предвижда също онлайн рубрика за медийна гра-
мотност, обучения за библиотекари и работа с гимназисти за създаване на училищни клу-
бове по медийна грамотност. Предишни съвместни инициативи на „Аз чета“ и “Читалище.то“ 
включваха Буккросинг кампанията „Пусни книга на свобода за Деня на книгата“ и поредица 
дискусии върху качествената журналистика и медийната среда в България. 

Неправителственият сектор обръща внима-
ние и на най-малките, тъй като възрастта от 
0 до 7 г. е най-подходяща за изграждане на 
умения, навици и поведения при употребата 
на дигитални устройства и интернет, тъй като 
тогава децата опознават света най-активно. 
С подкрепата на Обществен борд на TELUS 
International в България, Асоциация „Родите-
ли“ осъществява двугодишен проект „Грамот-
ни деца в дигиталния свят – развиване на 
дигитално-медийната грамотност на де-
цата в доучилищна възраст“47. Целта му е 
чрез интерактивни и игрови методи да бъде 
развито базово ниво на дигитално-медийна 
грамотност у децата в нейните пет основни 

елемента: информационна грамотност, комуникация и сътрудничество, безопасност, създа-
ване на съдържание и решаване на проблеми. Проектните дейности включват изработване 
на семеен комплект от книжка с игри за деца и наръчник за родители, както и провеждане 
на семейни работилници. Като първа стъпка за определяне на съдържанието на книжката 
и наръчника, в края на 2019 г. бяха проведени фокус-групи с родители, които споделиха, че 
по-големите деца могат силно да повлияят на най-малките за начина, по който ползват ин-
тернет и мобилни устройства, което може да доведе до рискови ситуации.

47. https://roditeli.org/news/2019-12-18-асоциация-родители-стартира-проект-за-дигитално-медийна-грамтоност-на-децата-в-доу-
чилищна-възраст/ 
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