
Евридика

Образование 
и обучение

Кратък преглед

Гражданското образование
в училищата в Европа

2017





3 

   
    

Справка на „Евридика” 
 

Гражданското образование  
в училищата в Европа 

2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тази справка на „Евридика” представя основните констатации на доклада на „Евридика” 
Гражданското образование в училищата в Европа, 2017 г., публикуван през м. октомври 2017 
г. и изготвен под егидата на Европейската комисия. Данните се основават на съществуващите 
разпоредби и препоръки, събрани от мрежата „Евридика" в 42 образователни системи, 
допълнени от констатации от академичната литература и от интервюта със съответните 
участници на национално ниво.  

 

 
 

 
 
 
Автори от ИАОАК/EACEA: 
Isabelle De Coster 
Emmanuel Sigalas 
С принос от Sogol Noorani и  
Elin McCallum (външен експерт) 
Оформление и графичен дизайн: 
Patrice Brel 
 
За контакти: 
Wim Vansteenkiste, 
Комуникация и публикации  
Телефон: +32 2 299 50 58 
Електронна поща: Wim.Vansteenkiste@ec.europa.eu 

Образование 
и обучение 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EC-04-18-086-BG-N  
 
ISBN 978-92-9492-889-4  
 
doi:10.2797/91630  
 
 
© Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и 
култура, 2018 г. 
 



3 

ПРИЧИНИ ЗА ЗНАЧИМОСТТА НА 
ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Значение на гражданското образование 

 В момента Европа е изправена пред сериозни предизвикателства. 
Социално-икономическите проблеми, насилственият екстремизъм и липсата на 
доверие в демократичните процеси са сред най-големите заплахи за мира, 
демокрацията, свободата и толерантността. Образованието и обучението могат 
да помогнат за противодействие на тези заплахи чрез насърчаване на взаимното 
уважение и насърчаване на основните ценности − гражданското образование 
има специална роля в това отношение и в Европа на него се възлагат големи 
надежди. 
 
 Гражданското образование е променлива концепция, защото 
разбирането за това какво представлява то и какви следва да бъдат неговите 
цели варира между отделните страни и се променя с времето. Определението, 
използвано тук, се отнася за съвременните демократични общества. 

Определение на гражданското образование: 

Гражданското образование е предмет, който има за цел да насърчи 
хармоничното съвместно съществуване и да насърчи взаимноизгодното 
развитие на индивидите и общностите, в които те живеят. В демократичните 
общества гражданското образование подпомага учениците да станат 
активни, информирани и отговорни граждани, които са готови и способни да 
поемат отговорност за себе си и за своите общности на национално, 
европейско и международно ниво.  

 

       Do not delete this table. Not printable text       
 След терористичните актове в Париж и Копенхаген през 2015 г. 
министрите на образованието на ЕС и Европейската комисия подписаха 
Парижката декларация, в която се призоваваха за действия на европейско, 
национално, регионално и местно равнище, за да се засили ролята на 
образованието за насърчаване на гражданското самосъзнание и общите 
ценности като свобода, толерантност и недискриминация (Европейска комисия, 
2015 г.).  

 От тази декларация става ясно, че обществените изисквания към 
образованието и особено към гражданското образование са се повишили. 
Макар че гражданското образование не е панацея срещу всички социални 
болести, очаква се, че то може да допринесе за общото благо.  

   

       Do not delete this table. Not printable text       
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 Образованието е неразривно свързано с развитието и израстването на 
индивидите в даден социален контекст. Всички форми на отговорно 
образование са полезни не само за самите индивиди, но и за обществото като 
цяло. Гражданското образование обаче има специална връзка с 
благосъстоянието на обществото и неговите институции. 

 Властите в областта на образованието в цяла Европа осъзнават 
необходимостта да учат децата и младите хора как да се държат отговорно, 
като отчитат не само техния собствен интерес, но и този на другите хора, 
включително и на общностите, от които те са част. Децата също трябва да се 
научат да разбират ролята на институциите, които са необходими за добре 
функциониращото общество.  

 В демократичните общества всички членове по дефиниция имат 
социална и политическа роля. Това обикновено включва гласуване и 
кандидатстване за изборна длъжност, наблюдаване на обществените органи и 
работа за социална промяна. Поради това младите хора трябва да придобият 
необходимите компетенции, за да изпълняват тези социални и политически 
задължения. Властите в областта на образованието в демократичните страни 
полагат усилия, в по-голяма или по-малка степен, да насърчават лични, 
междуличностни и социални компетенции, като освен това повишават 
осведомеността относно политическите институции и практики. 

Политическа рамка 
       Do not delete this table. Not printable text       

 В допълнение към Парижката декларация (Европейската комисия, 2015 г.) 
и Рамката за ключовите компетенции (1),ЕС изрази своята ангажираност към 
гражданското образование чрез редица политически инициативи. 

 Съветът по образование на ЕС се съсредоточи, наред с другото, върху 
ролята на младежкия сектор в един интегриран и междусекторен подход за 
„предотвратяване и борба с радикализацията към насилие сред младите хора” 
(Съвет на Европейския съюз, 2016 г.). Той също така насърчи развитието на 
медийната грамотност и критичното мислене чрез образование и обучение 
(Съвет на Европейския съюз, 2016 г.) и подчерта необходимостта от „включване в 
многообразието за постигане на висококачествено образование за всички” 
(Съвет на Европейския съюз, 2017 г.)  

 Освен това, в съобщение на Комисията относно подкрепата за 
предотвратяване на радикализацията, водещо до екстремизъм с насилие, бяха 
формулирани редица инициативи за подпомагане на държавите-членки, 
включващи насърчаване на приобщаващото образование и общите ценности, 
борба с екстремистката пропаганда онлайн и радикализацията в затворите 
(Европейска комисия, 2016 г.) 

 От 2016 г. Работната група на „Образование и обучение 2020” относно 
„Насърчаване на гражданството и общите ценности на свобода, толерантност и 
недискриминация чрез образование” предоставя форум за обсъждане на 

                                                           
(1) Препоръка 2006/962 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно 

ключовите умения за учене през целия живот, ОВ L 394, 30.12.2006 г. 

Очакванията, 
свързани с 
гражданското 
образование, са 
големи 
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ключовите политически въпроси, подчертани в Парижката декларация. Основният 
фокус е върху гражданството, основните ценности и недискриминацията. Един 
от резултатите от тази работна група е онлайн сборник от добри практики (2). 

 Освен ЕС има и други международни организации, които активно 
работят в областта на гражданското образование. Съветът на Европа 
например публикува резултати от мониторинга си върху прилагането на своята 
„Харта за образование за демократично гражданство и образование в 
областта на правата на човека", която беше приета от всички държави-членки 
на ЕС (Съвет на Европа, 2017 г.). В допълнение, Съветът на Европа публикува 
своята референтна рамка „Компетенции за демократична култура: да живеем 
заедно като равни в културно разнообразни общества" (Съвет на Европа, 2016 
г.). Освен това ЮНЕСКО активно популяризира идеята за гражданско 
образование в световен мащаб чрез своя „Модел за гражданско образование 
в целия свят” (ЮНЕСКО, 2015 г.). И накрая, през 2017 г. Международната 
асоциация за оценка на образователните постижения публикува резултатите от 
своето международно проучване на гражданското образование (Schulz и др., 
2017 г.). 

Докладът на „Евридика” 

 Докладът на „Евридика” от 2017 г. относно гражданското образование в 
училищата в Европа е третия доклад на „Евридика" по тази тема, отразяващ на 
първо място непрекъснатия интерес на ЕС и националните власти и второ, 
необходимостта да се предоставят на всички заинтересовани страни актуални 
данни за съвременната структура, съдържанието и средствата за предоставяне 
на гражданско образование. 

 Пълният доклад може да бъде изтеглен от уебсайта на ИАОАК (3). 

 Целта на доклада е да предостави актуална и изчерпателна картина на 
националните политики в областта на гражданското образование в училищата в 
цяла Европа. Докладът има четири глави, всяка от които разглежда различни 
аспекти на гражданското образование: 1. Организация и съдържание на 
учебната програма; 2. Преподаване, учене и активно участие; 3. Оценка на 
учениците и оценка на училищата; 4. Обучение на учители, професионално 
развитие и подкрепа. Главите се придружават от четири тематични изследвания 
на скорошни политически инициативи в областта на гражданското образование 
в Белгия (фламандска общност), Естония, Франция и Австрия. 

 Докладът се основава на качествени данни, предоставени от мрежата 
"Евридика" относно съответните официални наредби и препоръки, и се допълва 
както от констатации от академичната литература, така и от интервюта с ключови 
национални участници. 

                                                           
(2) https://ec.europa.eu/education/compendium  

(3)      https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Citizenship_Education_at_School_i
n_Europe_%E2%80%93_2017 

       Do not delete this table. Not printable text       

https://ec.europa.eu/education/compendium
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Citizenship_Education_at_School_in_Europe_%E2%80%93_2017
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:Citizenship_Education_at_School_in_Europe_%E2%80%93_2017
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 Концептуална рамка 
       Do not delete this table. Not printable text       
 Като се има предвид сегашният контекст на политиката, изложен по-горе, 
и най-новите резултати от изследванията, концептуалната рамка е 
съсредоточена върху четири области на компетентност на гражданското 
образование (т.е. области на знания, умения и нагласи). 

 Област 1: ефективно и конструктивно взаимодействие с други хора, 
включително личностно развитие (самочувствие, лична отговорност и 
съпричастност); комуникация и слушане; сътрудничество с други хора. 

 Област 2: критично мислене, включително разсъждение и анализ, 
медийна грамотност, познания и открития, както и използване на източниците. 

 Област 3: действане по социално отговорен начин, включително спазване 
на принципа на справедливостта и правата на човека; уважение към другите 
хора, към други култури и други религии; развиване на чувство за принадлежност; 
и разбиране на проблемите, свързани с околната среда и устойчивостта. 

 Област 4: действане демократично, включително спазване на 
демократичните принципи; познаване и разбиране на политическите процеси, 
институции и организации; познаване и разбиране на основните социални и 
политически понятия (4). 

 Въпреки че акцентът е върху учениците и върху това, което се случва в 
училище, докладът признава, че учителите играят жизненоважна роля в учебния 
процес и приема, че извънкласните дейности (например учебни посещения или 
доброволчески дейности в проекти на общности) могат да допринесат за 
постигане на целите на гражданското образование. 

 Фигура 1 илюстрира връзките между целите и средствата за 
предоставяне на гражданско образование. 

Фигура 1: Концептуалната рамка: цели и средства за предоставяне на гражданско 
образование в училище 

 

                                                           
(4) Пълният списък с компетентности може да бъде намерен на фигура 1.7 от доклада. 

Компетенциите от 
гражданското 
образование помагат 
на младите хора да 
взаимодействат 
ефективно, да 
мислят критично, да 
действат социално 
отговорно и 
демократично 
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КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА  
ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ? 

Гражданско възпитание или гражданско образование? 
       Do not delete this table. Not printable text       
 Границата между гражданското възпитание и гражданското образование 
не е ясно изразена, но гражданското възпитание има по-тесен обхват от 
гражданското образование. Докато гражданското възпитание или 
обществознанието обикновено се отнася до процеса на предаване на знания за 
конституционната структура и политическите институции на страната, 
гражданското образование покрива допълнителни компетенции, като социална 
отговорност например, както и умения за осигуряване на ефективни 
междуличностни отношения и успешно личностно развитие. Докладът на 
„Евридика” възприе по-широката концепция за гражданско образование, за да 
бъде възможно най-приобщаващ и да обхване разнообразието от национални 
учебни програми. 

 Проучването на „Евридика” от 2017 г. потвърди, че гражданското 
образование е част от националните учебни програми за общо образование във 
всички страни. То също така потвърди, че гражданското образование е нещо 
повече от обикновено преподаване на учениците за политическите институции 
или историята на страната. Всички страни имат амбициозни учебни програми за 
развиване на компетенции, свързани с ефективното и конструктивно 
взаимодействие с другите хора, като се действа по социално отговорен начин, 
действа се демократично и се мисли критично. 

Педагогическите приоритети в различните нива на образование 
       Do not delete this table. Not printable text       
 В основното образование акцентът е предимно върху обучението на 
децата как да взаимодействат ефективно и конструктивно с другите хора, което 
включва компетенции, свързани с личното развитие на учениците и 
междуличностните отношения (вж. Фигура 2). По разбираеми причини, 
критичното мислене и демократичното действие са по-слабо застъпени на ниво 
МСКО (5) 1. Много по-разумно е учениците да се подготвят да се държат 
демократично към края на средното образование, което обикновено означава 
края на задължителното образование, защото в повечето страни тогава 
учениците навършат пълнолетие и придобиват правото да гласуват в общите 
избори в страната. Критичното мислене предполага способност за абстракция и 
аналитично мислене, които са по-развити в по-възрастните ученици. За разлика 
от това, образователните власти започват по-рано да обучават по-младите 
ученици как да се отнасят към другите хора и как да действат по социално 
приемлив или отговорен начин. Предполага се, че по този начин тези ценности 
ще залегнат дълбоко в съзнанието на децата. 

                                                           
(5) Международна стандартна класификация на образованието 

Гражданското 
образование има по-

широк обхват от 
гражданското 

възпитание 

Действането по 
демократичен начин 

се разглежда на 
гимназиално ниво  
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Фигура 2: Честота, с която се срещат компетентности от гражданското образование 
в националните учебни програми за обучение по гражданство, по области на 
компетентност, в началното, общото средно образование и ППОО (6) в училищата , 
2016/17 г. 
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Източник: „Евридика”. 

Взаимодействане ефективно и конструктивно с другите хора 
       Do not delete this table. Not printable text       
 Тридесет и шест европейски образователни системи отчитат развитието 
на личната отговорност като една от целите на гражданското образование. 
Личната отговорност предполага отразяване на собствените нагласи, налагане 
на самоконтрол и развиване на чувство за собственост върху собствените 
действия - което го прави и социално полезно умение. В средното образование 
35 страни споменават под някаква форма отговорността в учебната си 
програма - 30 на ниво МСКО 3 и в ППОО (вж. Фигура 1.10 в доклада). 

 Вторият най-разпространен компонент в тази област на компетентност на 
основното ниво е комуникацията и слушането, което означава да се изяснят 
гледните точки и да се подкрепят с помощта на аргументи, както и изслушване с 
уважение на другите възгледи. Не по-малко от 33 образователни системи 
включват тези компетенции в учебните си програми. В прогимназиалното 
образование, комуникация и слушане присъстват в 31 национални учебни 
програми. Придобиването на умения за комуникация и слушане е третата най-

                                                           
(6)  Първоначално професионално образование и обучение 

Личната отговорност, 
комуникацията и 
уменията за 
взаимодействие са 
важни в основното 
образование 

 Взаимодействане ефективно и конструктивно с 
другите хора 

 Действане по социално отговорен начин 

 Действане демократично 

 Критично мислене 
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разпространена компетенция от компетентността за ефективно взаимодействие 
в гимназиалното образование. Подобен модел се прилага и в ППОО, където 
комуникацията и слушането са споменати в 24 учебни програми и 
представляват втория най-често срещан компонент. 

 Да се научиш как да си сътрудничиш с другите е очевидно още един 
приоритет, споделян от много учебни програми в Европа. Взаимодействието е 
третата най-често срещана компетентност на ниво МСКО 1 и 2, но то се среща 
по-рядко на ниво МСКО 3 и ППОО (вж. Фигура 1.10 в доклада).  

Критично мислене 
       Do not delete this table. Not printable text       
 Извършването на преценка е най-често срещаната компетентност на 
ниво МСКО 1, следвана от критичното мислене, разсъдъчните и аналитични 
умения, и медийната грамотност (вж. Фигура 1.11 в доклада). На ниво МСКО 2 
критичното мислене е водещо, като извършването на преценка и разбирането 
на съвременния свят са на второ място, а откриването на знания и използването 
на източници са на трето място. Критичното мислене продължава да е водещо 
на ниво МСКО 3, като извършването на преценка и разбирането на съвременния 
свят са на второ място, а уменията за разсъждение и анализ са на трето място. И 
накрая, в ППОО редът е критично мислене, разсъждение и анализ, следвани от 
извършването на преценка. 

 Повечето образователни системи предпочитат подобни компоненти, 
свързани с критичното мислене, като някои изглеждат достатъчно важни, за да 
бъдат включени на всички или почти всички образователни нива. На първо място 
стои способността да се разсъждава критично по въпросите и да се избира 
между различните варианти, особено когато става дума за етични съображения 
(критично мислене и извършване на преценка). Около половината от 
образователните системи приемат, че медийната грамотност (включително 
социалната медийна грамотност и справянето с кибернетичното насилие) е 
важна компетенция и я включват в учебните програми на нива 1, 2 и 3 на МСКО. 
Относително по-малък брой страни я преподават в ППОО. Разбирането на 
съвременния свят или познаването на актуални въпроси е част от учебната 
програма в много страни, най-вече в средното образование. Подобен модел се 
наблюдава при откриването на знания и използването на източници. За разлика 
от това, творчеството обикновено се популяризира в началните и 
прогимназиалните училища, и то в малък брой страни. 

Действане по социално отговорен начин 
       Do not delete this table. Not printable text       
 Органите за образование искат учениците да завършат училище, като 
имат по-голямо чувство за отговорност не само към себе си или към хората в 
непосредствената им среда (например семейство и връстници), но и към 
обществото като цяло. 

 Някои теми се преподават през всички учебни години. Например повече от 
половината от образователните системи преподават „уважение към другите хора 
и зачитане на човешките права” на всички нива на образование (вж. Фигура 1.12 в 
доклада). Аналогично, 23 държави споменават зачитането на другите култури в 
учебната програма за МСКО 1. Този брой нараства съответно на 26 и 28 за МСКО 

Критическото 
мислене е 

съществен елемент 
от гражданското 

образование  

Уважението към 
другите се 

преподава през 
всички учебни години 
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2 и 3. При професионалното образование в училищата познаването или 
зачитането на другите култури е споменато в 24 учебни програми. Сравнително 
по-малко национални учебни програми се обръщат към познаването или 
зачитането на другите религии, особено в началното образование (15 на ниво 
МСКО 1, 22 на ниво МСКО 2, 21 на ниво МСКО 3 и 16 при ППОО).  

 Темите, свързани с устойчивото развитие, обикновено са обхванати на по-
високите нива на училищното образование, докато защитата на околната среда 
по-често се разглежда в началното училище. Същото важи и за създаването на 
чувство за принадлежност, което включва насърчаване на чувство за патриотизъм 
и национална идентичност. 

       Do not delete this table. Not printable text       
 Гражданското образование, особено в предишните времена, се свързва 
с популяризирането на национална идентичност (Heater, 2002). Докладът на 
„Евридика" показва, че най-много (27 от 42) европейски образователни системи 
споменават развиването на чувството за принадлежност на ниво МСКО 1, докато 
броят им спада при МСКО 2, 3 и ППОО. Тази констатация, в съчетание с факта, че 
много страни насърчават компетенциите, свързани с недискриминацията и 
зачитането на другите култури, може да отразява факта, че Европа е станала по-
разнообразна и мултикултурна и че учебните програми са съответно адаптирани. 

Действане демократично 
       Do not delete this table. Not printable text       
 Компетенциите, свързани с действането по демократичен начин, са 
очевидно най-политизираните аспекти на гражданското образование. Фигура 3 
показва, че насърчаването на учениците да участват в демократичния процес е 
включено в учебните планове на повечето образователни системи. По този начин 
съвременното гражданско образование в Европа се стреми не само да 
разпространява теоретични знания за демокрацията, но също така и да 
насърчава учениците да станат активни граждани, които участват в обществения 
и политическия живот.  

 Разбира се, в националните учебни програми се включва и предаването 
на знания за политическите институции и познаването на политическите процеси, 
както и по-абстрактното обучение, което е свързано с разбирането на основните 
политически и социални понятия. Обикновено това се случва в средното 
образование, когато учениците са малко по-възрастни. В основното училище 
повече от половината от националните учебни програми имат за цел да внушат 
на учениците ценността на правилата и необходимостта от зачитането им. Такъв 
е случаят и в прогимназиалното образование, но в гимназиалното образование и 
в ППОО вниманието се отклонява към други аспекти. Насърчаването на 
участието е нещо, което в повечето страни се случва на ранен етап. В основното 
и средното образование повече от 30 страни споменават участието в учебните 
си програми, но при ППОО този брой спада до 27 (вж. Фигура 3).  

       Do not delete this table. Not printable text       
 И накрая, в средното образование значителен брой национални учебни 
програми обхващат и теми, свързани с международните организации, особено 
ЕС, и международните договори, особено договорите на ООН, като например 
Всеобщата декларация за правата на човека. Учудващо е, че това не се среща 
от всички изследвани образователни системи. 

Чувството за 
принадлежност се 
възпитава предимно 
в основното училище 

Насърчаването на 
участието е поне 
толкова важно, 
колкото и 
познаването на 
институциите 

Гражданското 
образование има 
международно 
измерение 
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Фигура 3: Национални учебни програми с компетенции, свързани с действане по 
демократичен начин в основното, общото средно образование и ППОО в училищата, 
2016/17 г. 
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Участие в 
колективното 
вземане на 
решения 

▬ Спазване на 
правилата 

 Зачитане на 
демокрацията 

 
Познаване на  
политическите 
институции 

 
Познаване на 
международните 
договори 

 Действане 
демократично 

  

  МСКО 1 МСКО 2 
общо 

МСКО 3 
общо 

ППОО  
в училищата 

  Източник: 
„Евридика”. 

 
 

 Тематично проучване: Укрепване на гражданското образование в 
Австрия 

 Гражданското образование в Австрия е интегрирано в предмета 
„история” и често се преподава от учители по история. В резултат темите за 
гражданско образование не винаги получават дължимото внимание. За 
решаването на този дисбаланс реформата на учебната програма през 2016 г. 
въведе девет задължителни „модула” (тематични области), два от които се 
отнасят изключително до гражданското образование, а други два обхващат 
едновременно гражданското образование и образованието по история. 
Докато учителите общо взето имат автономия по отношение на това какво и как 
да преподават, сега те са задължени да се занимават с темите за гражданско 
образование, включени в задължителните модули.  

 Модулите обхващат темите по начин, който съчетава подходите за 
кръстосано и напречно сечение, за разлика от хронологичния ред, използван в 
миналото. В допълнение, учебната програма сега разграничава три 
взаимосвързани, но отделни измерения на политическия пейзаж. Първо, 
формалното измерение („система на управление”), което се занимава с 
конституцията и политическите институции. Второ, съдържанието („политика”), 
което обхваща целите и задачите на системата на управление и свързаните с 
това конкурентни политически интереси и идеологии. Трето, процесът 
("политиката"), който се занимава с начина, по който политическите идеи се 
превръщат в практика, как се формира „политическата воля” и как се 
изгражда политически консенсус и се решава конфликт.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ 

 За разлика от математиката или езиците, гражданското образование не 
е традиционен училищен предмет, винаги разглеждан като самостоятелна 
тема в учебните програми, издадени от органите на най-високо ниво. То често 
се определя от гледна точка на социалните и гражданските компетенции, 
които, както и другите трансгранични или „трансверсални” компетенции като 
цифровата, предприемаческата и ученето за придобиване на компетенции 
(Европейска комисия, 2012 г.), имат широко приложение и са свързани с много 
теми в цялата учебна програма. Важно предизвикателство за интегрирането на 
трансверсалните компетенции, включени в теми като гражданското 
образование, е да се подобри техният статус, за да се приведат в по-голяма 
степен в съответствие с традиционните компетенции, основани на предметите 
(Европейска комисия / ИАОАК / „Евридика”, 2012 г.).  
       Do not delete this table. Not printable text       

В учебните програми в Европа се използват три основни подхода към 
гражданското образование: 
•  Междупредметна тема: Целите на гражданското образование, 

съдържанието или резултатите от обучението се определят като 
трансверсални в учебната програма и всички учители споделят 
отговорността за изпълнението. 

• Интегрирани в други предмети: Целите на гражданското образование, 
съдържанието или резултатите от обучението са включени в учебните 
програми на по-широкообхватни теми или учебни области, често 
свързани с хуманитарните / обществените науки.  

•  Отделен предмет: Целите на гражданското образование, съдържанието 
или резултатите от обучението се съдържат в рамките на отделен 
предмет, посветен основно на гражданството. 

 Когато за целите на сравнението се вземат предвид само 
задължителните за всички ученици предмети или учебни области, студенти, 
докладът на "Евридика" показва, че по-голямата част от страните използват най-
малко един от трите подхода на учебните програми, споменати по-горе, на 
всяко образователно ниво. Освен това, много страни използват повече от един 
подход: най-широко разпространеният модел е интегрираният подход да се 
комбинира с преподаване като междупредметна тема. Това се отнася до 28 
образователни системи, за цялата общообразователна пътека.  

 В допълнение към тези два подхода, гражданското образование се 
преподава като задължителен отделен предмет на всяко от трите нива на 
общото образование в Естония, Гърция, Франция и Финландия. Такъв е случаят и 
в Белгия (френската общност), от 2017/18 учебна година, в училищата, които 
предлагат избор между различни курсове по религия и етика. Освен това 
задължителният отделен предмет на гражданското образование се комбинира 
с междупредметни и интегрирани подходи на едно образователно равнище в 
Кипър, Литва, Полша, Словения, Черна гора и Турция - тази комбинация се 
използваше и в Ирландия до 2016/17 учебна година.  

В националните 
учебни програми 
често се използва 
комбинация от 
подходи към 
гражданското 
образование  
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Фигура 4: Комбинация от подходи към гражданското образование съгласно 
националните учебни програми за основното и общото средно образование 
(МСКО 1-3), 2016/17 г. 

 

  

 
И трите подхода на поне едно 
ниво 

 Два подхода на всяко ниво 

 
Само един подход на едно или 
повече нива  

 

Нито един от подходите не е 
задължителен за всички 
ученици 

(За подробности относно трите 
подхода вижте текстовото поле 
в синьо на предишната 
страница) 

Източник: „Евридика”. 
 

Информация за страните по нива и конкретни бележки: вижте фигура 1.1 в доклада.. 

 Петнадесет образователни системи използват един подход към 
гражданското образование на едно или повече нива на образование. Това 
често означава, че гражданското образование или е интегрирано в други 
задължителни предмети или учебни теми, или е включено в учебната програма 
само като междупредметна тема. Последното се прилага например в Белгия 
(фламандска общност), където служителите в средните училища носят 
колективна отговорност за вземането на решения относно постигането на 
различните широкообхватни цели на учебните програми, свързани с 
гражданското образование (например, поемане на отговорност, 
демонстриране на уважение, критичност и т.н.), както и други, по-конкретни 
цели (например тези, свързани с политико-съдебния контекст). По-слабо 
разпространено е определянето на гражданското образование като 
задължителен отделен предмет, без да бъде определяно като междупредметна 
тема или интегрирано в други задължителни дисциплини. Такъв е случаят на 
едно или повече образователни нива в Румъния, Обединеното кралство 
(Англия), Босна и Херцеговина и Бившата югославска република Македония. В 
Обединеното кралство (Англия) програмата за гражданско образование, 
определена като отделен предмет, е задължителна за ученици от 7 до 11 клас в 
общинските училища и по желание може да бъде използвана от независимите 
училища на централно държавно финансиране.  

 Сърбия е единствената страна, в която няма задължително гражданско 
образование за всички ученици. Обаче гражданското образование се 
предлага като незадължителен предмет, алтернативно на религиозното 
образование, за цялата общообразователна пътека.  



14 

Отделни предмети в гражданското образование  

 Двадесет образователни системи преподават гражданското 
образование като задължителен отделен предмет, но между тях има 
съществени различия по отношение на продължителността на предоставянето. 
Броят на учебните години, в които то се преподава, варира от 1 до 12 години. 
Тринадесет образователни системи го предоставят като задължителен отделен 
предмет само на ниво средно образование. Белгия (френската общност, в 
някои училища, от учебната 2017/18 година), Естония, Франция и Финландия (с 
известна степен на гъвкавост по този въпрос, на нивото на гимназиалното 
образование) са единствените страни, които предлагат непрекъснато 
предоставяне на задължителен отделен предмет по време на общото 
образование, като се започне от основното ниво. Освен това, Гърция и Румъния 
също преподават задължителен отделен предмет на основно и средно ниво, но 
това не е непрекъснато. Най-кратък е периодът на преподаване на 
гражданското образование като задължителен предмет в Хърватия, Кипър и 
Турция - само в един клас от общото образование.  

Фигура 5: Задължителни отделни предмети в гражданското образование, 2016/17 г. 

 
Класове  

 

 
 

 МСКО 1 

 МСКО 2 общо 

 МСКО 3 общо 

 

Класове Източник: „Евридика”. 
 

       Do not delete this table. Not printable text       
Бележки, специфични за страните: Фигура 1.2 в доклада.. 

 Учебните програми не могат да се разширяват до безкрайност и 
страните трябва да направят труден избор, ако искат да добавят нов предмет. 
Данните от „Евридика" не показват ясни тенденции във времето по отношение 
на развитието на подход за отделен предмет в сравнение с интегрирането на 
компонентите на гражданското образование в други предмети. Няколко 
държави неотдавна увеличиха задължителното предоставяне на гражданско 
образование като отделен предмет. Всъщност в Белгия (френската общност) е 
въведен отделен задължителен предмет, докато Гърция и Финландия са 
разширили броя на класовете, в които се преподава този отделен 
задължителен предмет. За разлика от това в четири държави задължителният 
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отделен предмет, преподаван през 2010/11 г. (7) е премахнат от националните 
учебни програми. В Испания националната реформа на образованието през 
2013 г. премахна задължението за всички автономни общности да осигурят 
задължителен отделен предмет в общото образование, така че сега те вече 
могат свободно да определят собствената си политика по въпроса. В Ирландия, 
Кипър и Норвегия отделният подход вече е заменен от интегрираните подходи.  

Време за обучение  

 Почти всички страни, в които гражданското образование се преподава 
като отделен предмет, са издали препоръки относно времето за обучение.  
Единственото изключение е Обединеното кралство (Англия), където училищата 
са оставени сами да решават как да разпределят времето на учебната 
програма по конкретни предмети в рамките на училищната автономия.  

Фигура 6: Средно препоръчван минимален брой часове годишно за преподаване на 
гражданско образование като задължителен отделен предмет на всяко ниво МСКО, 
2016/17 г.  

Часове Часове 

 

 МСКО 1  МСКО 2 общо  МСКО 3 общо  

Източник: „Евридика”. 

 

 При трите разглеждани образователни нива, средното време, отделяно 
годишно за гражданско образование, преподавано като задължителен отделен 
предмет, се различава значително между отделните европейски държави. Тези 
различия обаче често са свързани с броя на класовете на образователно 
равнище, по време на които се преподава гражданско образование като 
задължителен отделен предмет. Например, на прогимназиално ниво, най-
много време годишно се заделя в четири страни - Финландия (28), Естония (26), 
Словакия (25) и Ирландия (23), където гражданското образование се преподава 
на всяка степен от това образователно ниво. Аналогично, в Хърватия, Кипър и 
Полша, където гражданското образование се преподава само в един клас на 
ниво гимназиалното образование, има най-малко препоръчителни часове за 
това ниво, само седем часа. Страните с най-голяма препоръчвана 
продължителност на времето обикновено са сред тези, в които гражданското 
образование се преподава най-дълго.  
                                                           
(7) Базисна година на предходния доклад на Евридика по същата тема бе 2010/11 г. Виж Европейската 

комисия / ИАОАК / „Евридика”, 2012 г.  
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ИЗУЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСТВОТО 
В КЛАСА И ИЗВЪН НЕГО 
Учебни и извънкласни дейности 
 В Европа съществуват 33 образователни системи, които предоставят 
национали насоки, включително помощни материали, за гражданско 
образование за поне едно образователно ниво. Осемнадесет от тези 
образователни системи предоставят насоки за всички нива. Все пак, насоките 
са най-разпространени на прогимназиалните ниво (33 образователни 
системи), следвано от гимназиалното образование (30 образователни 
системи). На основното ниво броят им намалява до 29 образователни системи.  
За сравнение, само 20 образователни системи предлагат такава подкрепа за 
ППОО в училищата. 
       Do not delete this table. Not printable text       

 В допълнение към по-традиционния модел на обучение, ръководен от 
учителите, се използват и иновативни педагогики. Например активното учене, чрез 
което учениците могат да планират и инициират свой проект за гражданско 
действие, съществува в Ирландия, както и в други страни. Кипър инвестира в 
интерактивно обучение чрез издаване на учебно ръководство за подкрепа на 
разискванията в училищата, което може да се фокусира върху щекотливи теми, 
като например евтаназията на животните. В Латвия се прожектират 
късометражни филми за реални случаи на дискриминация, за да се насърчи 
критическото мислене и саморефлексията.  В Гърция учениците могат да 
използват онлайн „Училищната преса”, за да улеснят съвместното обучение, а в 
Нидерландия доброволческата дейност в общността може да бъде 
акредитирана като част от учебната програма. 

 Двадесет и осем европейски образователни системи предоставят 
препоръки за извънкласни дейности за гражданско образование (вж. Фигура 2.2 
в доклада) − в страни с определена степен на училищна автономия тези 
дейности могат да се извършват дори когато няма конкретни насоки по въпроса. 

 Извънкласните дейности са по-скоро водени от учениците, отколкото 
направлявани от учителите, като акцентът е върху ученето чрез практика. Такива 
дейности най-често се прилагат от прогимназиалното образование до ППОО; 
те рядко обхващат основното ниво.  

 Екологичната осведоменост е тема, която най-често се споменава в 
списъците на наличните извънкласни дейности - 23 образователни системи 
обхващат това най-малко на едно ниво на образование (от 19 в ППОО до 22 на 
прогимназиалните нива). Следват дейностите, свързани с политическия живот, 
като 23 образователни системи се занимават с тях на гимназиално ниво, 
докато само 13 го правят на основното ниво.  
       Do not delete this table. Not printable text       

 Екологичните дейности включват редица проекти с различни партньори 
както на световно, така и на национално равнище, от проекти, свързани с 
приоритетите на ООН, до проектите на ЕС „Еразъм +”. Дейностите, свързани с 
политическия живот, са насочени към повишаване на осведомеността и 
ангажиране на младите хора в политически проблеми, процеси и структури. 
Например Литва насърчава международен младежки дебат между млади хора 
от страните от Централна и Източна Европа. Австрия има младежки парламент, а 
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австрийският парламент предлага семинари и посещения за ученици. 
Швейцария разработи прост инструмент за гласуване, за да насърчи 
политическото участие на младите хора. 

Участие на учениците в училищния живот 
       Do not delete this table. Not printable text       

 Участието на учениците в училищния живот и управление е важна част от 
гражданското образование. Дори ако ученическите съвети имат ограничени (или 
нямат) формални правомощия, те предоставят на учениците практически опит в 
демократичния процес. 

 Почти всички изследвани страни потвърждават, че ученическите съвети се 
използват на едно или повече нива на образование. Двадесет и три страни 
дават препоръки за участие на учениците на всички нива на образование.  
Макар че с течението на времето да се наблюдава увеличение на броя на 
страните, препоръчващи участието на ученици в управлението на училищата, 
то до голяма степен си остава характерно за средното образование.  
Интересна е настъпилата значителна промяна. Докато през 2012 г. само 16 
образователни системи споменават за ученически съвети на основното ниво, 
сега техният брой се е увеличил до 28. Това отразява всеобщо усилие за 
включване на по-малки деца в демократичния процес и за включване на този 
опит в училищния живот още от най-ранна възраст. Участието на учениците е по-
слабо изразено в ППОО в училищата (30 образователни системи), отколкото в 
прогимназиалното и гимназиалното образование (съответно 37 и 38 
образователни системи), на което следва да се обърне внимание. 

 Много страни подчертават връзките с организации на европейско и 
международно равнище, като например „Модела на Европейския парламент" 
на Европейския парламент (8) или „Европейския младежки парламент" (9). 
Други държави предлагат подкрепа за развитието на ученически или младежки 
парламенти на училищно ниво (като Полша, Португалия, Лихтенщайн, 
Швейцария и Черна гора).  

Участие на родителите в училищния живот 
 Училищните ръководни органи включват родители, преподаватели, 
служители и обучаващи се и обикновено се оглавяват от директора на 
училището. Техните отговорности могат да варират от дисциплината до 
назначаването на учители, както и даването на насоки за бъдещото развитие на 
училището.  

 Всички страни насърчават участието на родителите в училищния живот. 
Само Швеция и Финландия нямат препоръки от най-високо ниво в тази област, 
но до голяма степен това зависи от училищната автономия. От 2012 г. Турция 
също така прие разпоредби за участие на родителите. 

                                                           
(8) В „Модела на Европейския парламент” всяка година се провеждат две сесии на ЕС 28+, в различни 

европейски столици. Петима ученици биват избрани да представляват всяка държава-членка на ЕС и 
всеки делегат представлява своята страна в една от десетте комисии, за да обсъди международните 
въпроси, включени в дневния ред на Европейския парламент. www.mepeurope.eu 

(9)  „Европейския младежки парламент" (http://eyp.org/) се състои от: Албания, Армения, Австрия, 
Азербайджан, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Чешката република, Дания, 
Естония, Финландия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, 
Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Украйна и Обединеното 
кралство. 
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 Макар че няма значителна разлика в броя на образователните системи, 
включващи родители на основно (40), прогимназиално (40) и гимназиално (38) 
ниво, има голяма разлика по отношение на ППОО в училищата, където само 30 
образователни системи включват родители в техните ръководни органи. 
Страните, които включват родителите в управителните органи на общото 
образование, но не и в ППОО, са: Дания, Естония, Ирландия, Кипър, Румъния, 
Обединеното кралство (Шотландия), Бивша югославска република Македония, 
Исландия, Лихтенщайн и Черна гора.  
       Do not delete this table. Not printable text       

ОЦЕНЯВАНЕТО НА 
ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
 Гражданското образование е неразделна част от учебните програми във 
всички европейски страни и е от съществено значение тази област, подобно на 
останалите, да бъде правилно оценена. Оценяването е жизненоважна част от 
процеса на преподаване и учене. Изследванията свидетелстват за силното 
влияние на оценката върху практиките за преподаване и учене - това, което се 
преподава в училищата, често се определя от оценката (Mons, 2009 г.). 
Изследванията също така показват, че оценката е един от основните 
инструменти за насърчаване на ефективното учене (Black & William, 1999 г.).  

 Този раздел се фокусира върху два от основните начина, по които 
образователните власти осигуряват рамка за оценка на учениците в 
гражданското образование: основни насоки за оценка от учителите в класната 
стая и национални тестове.  

Национални насоки за оценяване в клас 
 Двадесет и шест образователни системи предоставят на учителите 
официални насоки за оценяване на гражданското образование в класната 
стая на ниво основно и / или средно образование (вж. Фигура 3.1 в доклада).  
       Do not delete this table. Not printable text       

 Оценяването на учениците в областта на гражданското образование е 
сложна задача, поради широкия спектър от учебни цели, възложени на тази 
област. Целите и резултатите от обучението, зададени от европейските страни в 
учебната програма за гражданството, включват придобиването от страна на 
учениците на широк спектър от теоретични знания, развитие на умения като 
аналитични умения и критическо мислене, приемане на определени ценности и 
нагласи като чувство за толерантност и, не на последно място, активното участие 
и ангажираност на учениците в училищния и обществения живот.  

 Повечето държави с национални насоки за оценка на учениците, които 
се отнасят до гражданското образование, препоръчват да се оценяват 
знанията, уменията и нагласите. Например, официалните насоки в Естония 
препоръчват „знанията и уменията при гражданското възпитание и 
гражданското образование 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). За разлика от това, 
официалните насоки в Австрия, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното 

                                                           
(10) https://www.hm.ee/en/national-curricula-2014 
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кралство (Уелс и Северна Ирландия) ограничават обхвата на оценката до 
знания и умения.  

 Като цяло, няма голяма разлика в степента, в която официалните насоки 
насърчават традиционните методи за оценка или алтернативни методи, които 
се считат за особено подходящи за гражданското образование. (11). От една 
страна, писмените съчинения или есета се използват в 18 образователни 
системи; въпросници с множество отговори в 16, а от друга страна, оценката 
на базата на проекти и самооценката се използват в 17 образователни 
системи (вж. Фигура 3.2 в доклада). Друг алтернативен метод за оценка, 
портфейлът, обаче се споменава по-рядко в националните насоки за оценка в 
клас, като само осем държави го препоръчват в основното и средното 
образование. 

Национално тестване на гражданското образование 
 Гражданското образование не заема видно място в националните 
процедури за тестване, в сравнение с други предмети, като например 
математика и езици, систематично тествани в цяла Европа (Европейска 
комисия / ИАОАК / „Евридика”, 2016 г.). Компетенциите на учениците по 
гражданство се проверяват чрез стандартизирани процедури в определен 
момент от основното и / или средното образование в малко по-малко от 
половината от обхванатите образователни системи.  

 Четиринадесет образователни системи организират такива тестове за 
целите на сертифицирането и те имат за цел да обобщят постиженията на 
учениците в края на учебната година или образователния етап. Резултатите се 
използват за присъждане на сертификати или за вземане на официални 
решения по отношение на напредъка на учениците до следващия етап на 
образованието. Всички сертификационни тестове в гражданското образование 
се провеждат на ниво средно образование. Стандартизираните изпити по 
гражданско образование са задължителни за всички ученици в определен 
момент във Франция, Латвия, Полша и Швеция, както и в Ирландия до 2016/17 г. В 
другите страни те са по избор - от учениците или от училищата.  
       Do not delete this table. Not printable text       

 Осем образователни системи провеждат национални тестове, 
обхващащи гражданското образование, с цел да се оцени образователната 
система като цяло и / или да се оценят отделни училища, за да се направят 
информирани подобрения в преподаването и ученето в областта на 
гражданското образование; тези тестове не се използват за вземане на решения 
за напредъка на учениците. Тестовете, организирани за наблюдение на 
образователната система, се провеждат с извадка от ученици или училища, с 
изключение на Естония, където всички студенти в съответната степен полагат 
мониторинговия тест.  

 Националните тестове в гражданското образование най-често са 
насочени към учениците в общообразователните училища. Само Белгия 
(фламандската общност), Хърватия, Латвия, Литва, Полша, Словения и 
Обединеното кралство (Англия) провеждат национални тестове по гражданство 
на учениците от ППОО. 
                                                           
(11) За повече информация относно методите, използвани за оценка на социалните и гражданските 

компетентности в европейските страни, моля, консултирайте се с Европейската комисия, 2012 г.. 

Почти половината от 
образователните 
системи прилагат 

национални тестове, 
обхващащи 

гражданското 
образование 



20 

Фигура 7: Национални тестове за гражданско образование: основни цели и 
обхванати нива на образование - основно, общо средно образование и ППОО в 
училищата (МСКО 1-3), 2016/17 г. 

 
Източник: „Евридика”. 

 Интересно е да се отбележи, че стандартизираната оценка в тази 
област на обучение се осъществява не само в образователните системи, 
където гражданското образование се преподава като задължителен отделен 
предмет, но и в други, където се предоставя само като част от други 
дисциплини и / или като междупредметна тема. Национални тестове в 
отделните дисциплини, посветени на гражданското образование и в 
дисциплините или темите, интегриращи компоненти от гражданското 
образование, се организират съответно в осем и единадесет образователни 
системи (виж Фигура 8).  
 

Фигура 8: Връзка между националните тестове и подходите на учебните програми 
към гражданското образование в основното, общото средно образование и  ППОО в 
училищата (МСКО 1-3), 2016/17 г. 

Национални тестове  
по отделни предмети  

 
 

EE  IE  FR  
HR  FI
UK-ENG

SI
PL

BE nl CZ
ES  LV  LT
NL  SE  
UK-WLS/NIR

 

 

 Национални тестове по дисциплини, 
включващи гражданското образование 
или съответна междупредметна тема 

 

 
Сертификационни тестове на средно 
ниво 

 
Тестове за мониторинг / оценка на 
основно и / или средно ниво 

 Няма национални тестове 
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 Например в Латвия, централизираните изпити по история и латвийски 
език разглеждат актуални въпроси, свързани с гражданското образование 
(значението на гражданството, демокрацията, толерантността, патриотизма, 
националната идентичност и отношението към миграцията). Оценяването на 
компетенциите за гражданство, когато тематичната област се предоставя през 
цялата учебна програма, е друго предизвикателство, специфично за 
оценяването в гражданското образование, което е подчертано и в 
изследователската литература (Kerr и др., 2009 г.). Национални тестове, 
насочени към постиженията на учениците в междупредметните теми, свързани 
с образованието за гражданство, съществуват в Белгия (фламандска 
общност).  С цел допълнително подпомагане на училищата в постигането на 
междупредметните цели за гражданско образование, определени от 
образователните органи, в тази образователна система е разработен 
допълнителен стандартизиран инструмент за оценка на учениците - това е 
обяснено в тематичното проучване по-долу.   

Тематично проучване: Фламандската общност на Белгия - „Укрепване на 
гражданството”  

 „Укрепване на гражданството” е онлайн проучване, което позволява да 
се прегледат свързаните с гражданството ценности, нагласи и поведение на 
учениците. Започнало през 2013 г., то е разработено от „GO!” (една от трите 
основни образователни мрежи в белгийската фламандска общност), като 
крайната цел е да се използва събраната информация за повишаване на 
ефективността на гражданското образование в училищата. То също така 
предоставя данни, които допълват данните от националната оценка, проведена 
през 2016 г. в цяла Фландрия, относно напредъка за постигане на целите на 
гражданското образование. Въпросникът съдържа серия от прости изявления, 
които учениците класират по важност; в него има девет ключови теми и раздел 
„Други”: 

 Демокрация в училище  Благополучие 

 Разнообразие   Ангажираност 

 Световно гражданство  Устойчивост и справедлива търговия 

 Демокрация     Културно образование 

 Моят образователен път и избор Други 

 Провеждането на проучването във всяко училище се подпомага от 
педагогически съветници от „GO!”. Изследването е насочено към учениците на 
две нива, на първо място към 12 до 20-годишните, а на второ място към 10 до 12-
годишните. Обратната връзка е налице на ниво училище под формата на 
подробен отчет, който автоматично се създава от системата. Учениците не 
получават индивидуална обратна връзка, но от всяко училище се изисква да 
проведе последващи обсъждания с учениците, за да сподели резултатите от 
проучването.  

 Провеждането на „Укрепване на гражданството” е по избор на 
училищата.  Някои от училищата, които вече са използвали инструмента, го 
използват като част от разнообразните подходи в училище: например да 
подкрепят планирането на ден или събитие за училищно гражданство, като 
последваща дейност след завършване на голям училищен проект или като 
класна дейност в рамките на съответната учебна област, напр история, език 
или религия.  
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ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ И  
ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА 
       Do not delete this table. Not printable text       
 Учителите и директорите на училищата са ключови участници в 
предоставянето на гражданско образование в училищата. Този раздел 
разглежда начина, по който органите за висше образование се отнасят към 
наличието на подходящо и висококачествено обучение за гражданско 
образование в своите наредби и препоръки относно първоначалната подготовка 
на учители (ППУ) и постоянното професионално развитие (ППР) за учители и 
директори на училища. Той подчертава, че редица страни са предприели мерки 
за подпомагане на развитието на професионалните компетенции на учителите в 
областта на гражданското образование. Освен това, той също така показва, че 
въпреки напредъка през последните години някои държави все още имат 
значителни политически пропуски по отношение на първоначалната подготовка 
на учителите по гражданско образование.  

Специализация по гражданско образование  
 Учителите, специализирани в обучението по гражданство, могат не 
само да улеснят предоставянето на гражданско образование като отделен 
предмет, но и да споделят своя опит и да помогнат на други учители в 
училището да преподават тази дисциплина (Huddleston, 2005 г.). Няколко 
държави неотдавна решиха да предложат на учителите възможността да станат 
специалисти по гражданско образование. Докато през 2010/11 г. такава 
възможност съществуваше единствено в Обединеното кралство (Англия), сега 
тя е налице в пет други образователни системи (Белгия (френска общност), 
Дания от есента на 2017 г., Ирландия, Люксембург и Нидерландия). Освен това 
седем други страни − Чешката република, Естония, Латвия, Литва, Австрия, 
Полша и Словакия − обучават учителите да станат специалисти в обучението по 
гражданско образование, а по два или три други предмета - почти 
специалисти. Въпреки това, в редица страни, където се преподават 
задължителни отделни предмети по гражданското образование, няма политика 
на най-високо ниво за подготовка на учители по гражданско образование. Такъв 
е случаят в Гърция, Кипър, Хърватия, Финландия, Черна гора, Босна и 
Херцеговина, Бившата югославска република Македония и Турция.  

Компетенции в гражданското образование за всички бъдещи 
учители  
 Друг начин, по който образователните власти оказват влияние върху ППУ, 
е създаването на набор от компетенции, които са от особено значение за 
гражданското образование, които следва да бъдат придобити от всички 
бъдещи основни и / или средни учители, преди да са завършили обучението си. 
Заключенията на Съвета по образование относно ефективното обучение на 
учителите (12) насърчават страните да разработят всеобхватни рамки, 

                                                           
(12) Заключения на Съвета относно ефективното обучение на учителите. ОВ C 183, 14.6.2014 г., стр. 22-25. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(05)&from=EN) 

Съществуват 
значителни пропуски 
по отношение на 
първоначалната 
подготовка на 
учителите по 
гражданско 
образование 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XG0614(05)&from=EN
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определящи професионалните компетенции и качества, необходими на 
учителите в различни учебни ситуации, които рамки да бъдат използвани за 
повишаване на качеството на ППУ. Девет образователни системи − 
немскоговорящата общност на Белгия, Дания, Германия, Испания, Франция, 
Унгария, Нидерландия, Обединеното кралство (Уелс) и Норвегия − определиха 
специфични компетенции, свързани с гражданското образование, които 
всички учители трябва да придобият.  

 Прегледът на литературата акцентира върху четири измерения на 
компетенциите, които се считат за важни за учителите в тази област на 
обучение (виж Audigier, 2000 г.; Bîrzéa, 2000 г.; Dürr, Spajic-Vrakaš & Martins, 2000 г.; 
Huddleston и др., 2007 г.; Brett и др., 2009 г.). 
 

Знания и разбиране Педагогически способности 

 на общите цели, целите, съдържанието и 
основните принципи на учебния предмет 

 на обхвата на знанията, уменията, нагласите 
и ценностите, които трябва да бъдат развити 
от учениците 

 за планиране и осъществяване на дейности, 
които насърчават активното учене на 
учениците, като структурирани дебати, ролеви 
игри или мозъчна атака  

 които включват разбиране как да се оценяват 
учениците 

Социални компетенции, необходими  Способност за оценка и подобряване 

 за насърчаване на дебатите в клас в рамките 
на учебен климат, в който всеки може да 
говори свободно и да мисли критично, 
особено когато се занимава с противоречиви 
теми  

 за взаимодействие с родители, партньорски 
организации, организации на гражданското 
общество и политически представители, за да 
се даде възможност на учениците да се 
ангажират с проблемите на гражданството в 
своите общности и извън тях  

 за насърчаване на участието на учениците в 
училищния живот, като им дават роли и 
отговорности, свързани с управлението на 
училището 

  на практиките за преподаване и учене 

  на прилагането на гражданското образование в 
цялото училище 

 В страните, където са дефинирани набори от компетенции, не се 
придава еднаква тежест на всяко от измеренията и въпросите, които се считат 
за съществени за учителите в тази област на обучение. Например насоките на 
най-високо ниво в доста страни се фокусират върху това, че учителите трябва 
да разбират знанията и уменията, които преподават, а по-малко върху 
ценностите. Съществуващите насоки също така насърчават способността на 
учителите да планират съответните учебни дейности и социалните умения, 
необходими за ангажиране с ученици, родители, партньорски организации и 
местната общност. Сравнително малко страни споменават компетенции, 
свързани с способността на учителите да оценяват и подобряват своите 
практики за преподаване и учене.  
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Тематично проучване: Франция - неотдавнашни реформи за подготовка на 
всички учители в компетенциите за гражданско образование 

 Новата рамка, спусната през 2013 г. и доразработена с импулса на 
плана за действие „Голямото училищно мобилизиране за ценностите на 
републиката", стартиран през м. януари 2015 г., установява набор от 
компетентности за бъдещите учители, които разглеждат някои от измеренията, 
посочени по-горе, като съществени за преподаването на гражданство. 
Съгласно тази рамка всички учители в основното и средното образование 
трябва да бъдат обучени: 
• Да насърчават секуларизма и да отхвърлят всички форми на  насилие и 
 дискриминация 
• Да популяризират ценностите на републиката 
• Да вземат предвид разнообразието на студентите и да ги съпровождат в 
 учебния процес 
• Да действат като отговорни и етични деятели на образованието 
• Да интегрират цифровите инструменти в учебния процес 
• Да си сътрудничат в екипите, с родителите и училищните партньори 
• Да допринасят към действията на училищната общност. 

 Посоченият по-горе план за действие също така доведе до създаването 
на нови национални възможности за постоянно професионално развитие 
(ППР), за да се помогне на учителите да се справят с въпросите, свързани с 
френското и европейското гражданство, секуларизма и борбата с 
предразсъдъците. Чрез практически занятия, като обсъждане на спорни 
въпроси, дискутиране на морални дилеми или изпълнение на ролеви игри, тези 
нови дейности в областта на ППР се съсредоточават върху изместването на 
ролята на преподавателя от предаването на знания към улесняване на ученето 
на учениците. 

 Общо, почти половината от образователните системи нямат регламенти 
или препоръки от най-високо ниво за първоначалната подготовка на учители, 
които специално се занимават с образованието за гражданство - този въпрос е 
оставен за решаване от висшите учебни заведения. Това поражда някои 
въпроси за това дали лицата, отговарящи за предоставянето на гражданското 
образование в класната стая, всъщност са подготвени за тази задача. Това е 
особено важно предвид значителния брой на страните, в които гражданското 
образование е междупредметна дисциплина и следователно всички учители 
споделят отговорността за развиване на компетенциите по гражданство на 
своите ученици.  

Образователните власти рядко организират ППР за директори на 
училища  

 Директорите на училищата играят ключова роля за успешната реализация 
на гражданското образование. Например, те са в състояние да насърчават 
благоприятната училищна култура, да насърчават активното участие на всички 
членове на училищната общност и да създават възможности за дейности, 
свързани с гражданството (Европейска комисия / ИАОАК / "Евридика", 2012 г). 
Като цяло, директорите на училищата могат да участват във всички дейности за 
ППР, предлагани на учителите, които в областта на гражданското образование 
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се организират или подкрепят от образователните власти в около две трети от 
образователните системи. Все пак, целенасоченото професионално обучение 
може да помогне на директорите на училищата да получат специфичните 
компетенции, от които се нуждаят за ролята си.  

Фигура 9: Дейности за ППР, организирани или подкрепени от висшите 
образователни органи с цел подпомагане на директорите на училищата да развият 
компетенциите, необходими за прилагане на гражданското образование, 2016/17 г. 

 
Източник: „Евридика”. 

Бележки, специфични за страните: вижте Фигура 4.3 в доклада. 

 

 През учебната 2016/17 година висшите образователни органи в 14 
европейски държави организираха или подкрепяха професионално обучение 
на работното място за директори на училища по въпроса как да се насърчава 
гражданското образование в училищата чрез редица мерки, включително чрез 
учебната програма и извънкласните дейности, чрез работа с родителите, като 
се насърчава сътрудничеството между учителите, както и чрез създаване на 
демократична училищна култура или демократично управление. Докато някои 
дейности за ППР засягат по няколко аспекта от предоставянето на гражданско 
образование, други са по-конкретни. Например в Кипър висшите 
образователни органи осигуряват дейности, свързани с ППР, на директорите на 
училищата относно ролята на училищното ръководство (в основното и средното 
училище) в преподаването, управлението и укрепването на социално-
културното многообразие (13). В Испания, автономните общности и 
Министерство на образованието, културата и спорта в управляваните от него 
територии (автономните градове Сеута и Мелила) са задължени да предоставят 
курсове за обучение на директорите на училищата, които да обхващат 
програми и мерки за подобряване на съвместното съществуване в училищата, 
стратегии и предотвратяване на конфликти.  
       Do not delete this table. Not printable text       

 
                                                           
(13) http://enimerosi.moec.gov.cy/d/dme6871  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Гражданското образование понастоящем е приоритет на европейско 
равнище и също така е в центъра на вниманието на редица страни. Докладът 
на „Евридика” от 2017 г. относно гражданското образование има за цел да 
предостави изчерпателна картина на настоящите политики, структури и мерки 
в Европа. Докладът не се стреми да следи прилагането на гражданското 
образование в училищата или да оценява неговата ефективност (14). 

 Гражданското образование е част от националната учебна програма 
на всяко ниво на образование в почти всички европейски страни. Националните 
учебни програми в повечето образователни системи обикновено са 
широкообхватни, като обхващат и четирите области на компетентност - 
ефективно и конструктивно взаимодействие, критично мислене, действане 
демократично и действане по социално отговорен начин. Почти навсякъде бяха 
въведени и регламенти, насърчаващи участието на учениците и родителите в 
училищното управление, по-специално в общото средно образование. Освен 
това повечето страни предлагат на учителите учебни материали и други видове 
ресурси, които да подпомагат преподаването и ученето на гражданско 
образование в класната стая. Заслужава си да се подчертае, че някои държави 
са увеличили учебните часове за задължително предоставяне на гражданско 
образование в общото образование.  

 Въпреки постигнатия напредък през последните години, почти половината 
от държавите все още не са въвели правила или препоръки относно 
включването на компетенциите в областта на гражданското образование в 
първоначалната подготовка на учителите. В допълнение, въпреки че повечето 
образователни органи организират или подкрепят възможности за постоянно 
професионално развитие на учителите, подобни възможности за директорите 
на училища са ограничени. Освен това, много образователни органи не са 
издали насоки за учители за това как да оценяват учениците в гражданското 
образование − в една трета от образователните системи няма наредби или 
препоръки на централно ниво по този въпрос. Накрая, докладът показва, че 
образователните власти обръщат по-малко внимание на гражданското 
образование в първоначалното професионално образование и обучение в 
училищата в сравнение с общото образование.  

 Независимо от това, възраждането на гражданското образование и 
реформите, които в момента се провеждат, ще продължат да оформят 
гражданското образование в училищата в Европа в обозримото бъдеще. С 
повишаването на осведомеността и нарастването на очакванията, 
образованието за гражданство вероятно ще получи още повече внимание и, да 
се надяваме, повече ресурси. 

                                                           
(14) Заинтересованият читател може да пожелае да се запознае с доклада на ICCS от 2016 г. относно 

гражданското поведение и ниво на знания на учениците (http://iccs.iea.nl/cycles/2016/findings.html).  

http://iccs.iea.nl/cycles/2016/findings.html
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Задачата на мрежата „Евридика“ е да разбере и обясни как са организирани и как
работят различните образователни системи в Европа. Мрежата предлага описание
на националните образователни системи, сравнителни изследвания, посветени на
определени теми, показатели и статистически данни. Всички публикации на
„Евридика“ са достъпни безплатно на сайта на „Евридика“ или в печатен вариант
при поискване. Чрез своята работа, „Еридика“ има за цел да съдейства за
разбирателството, сътрудничеството, доверието и мобилността на европейско и
международно равнище. Мрежата се състои от национални звена, разположени в
европейски държави и се координира от Изпълнителната агенция за образование
в ЕС, аудиовизия и култура. За повече информация относно „Евридика“, вижте:
http://ec.europa.eu/eurydice .
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