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УВОДНИ ДУМИ

Едно ново понятие вече няколко години присъства по страниците на
педагогическия печат у нас. Отначало беше срещано с недоверие и
безразличие, особено от позициите на тоталитарната педагогика. Водеха се
дискусии по неговата същност и за неговата необходимост. Оказа се, че в
исторически план имаме около 50 годишна традиция преди 1944 г. Оказа се
също така, че през следващите 50 години сме изостанали от света до такава
степен, че дори за учителите по обществените дисциплини гражданското
образование беше новост.

Въпросът вече не е дискусионен. В Закона за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план (ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г.) беше
определено, че “средно образование се придобива след завършен ХII клас и
успешно положени три държавни зрелостни изпита - по български език и
литература, по обществени науки и гражданско образование и по един учебен
предмет съгласно учебния план... Държавните зрелостни изпити... са
задължителни и не се допуска освобождаване от тях... Съдържанието... на
държавните зрелостни изпити... се определя с държавните образователни
изисквания за учебното съдържание.” (Чл. 7)

Общообразователната подготовка в българското училище се осъществява
чрез изучаването на учебни предмети, групирани в 8 културно-образователни
области, като една от тях е “обществени науки и гражданско образование”.
Всяка културно-образователна област осигурява взаимна връзка между
отделните учебни предмети. (Чл. 11)

Тази нова ситуация е основната причина за нарасналия интерес към
гражданското образование. То беше въведено като дисциплина в учебните
планове на редица педагогически специалности в Университетите.

В България има добри публикации по гражданското образование - основно
на Захари Захариев, Румен Вълчев и Петър Балкански, но интересът към
проблематиката ги прави дефицитни. Именно реалната липса на достатъчно
литература по гражданско образование ме мотивира да напиша тази книга. Тя
има няколко особености.

В книгата са включени въпроси на теорията и практиката, както и
изложение на основни понятия, включвани в курикулума. Тя може да се
разглежда като допълнение към съществуващата литература на български и
поради това не са разгледани някои вече осветлявани теми.

Книгата дава представа за чуждия опит, основно американски, тъй като
нашия е много ограничен и засега не може да се говори за оригиналност.
“Американският акцент” не е случаен - съвременното гражданско образование
по света се базира на него. И още нещо, при написването на книгата са ползвани
главно източници от Internet от последните години.

Книгата е предназначена основно за студенти и учители, както и за всички,
които се интересуват от гражданското образование. Искрено се надявам, че
трудът ми не е отишъл напразно и ще им бъде от полза.

Иван Иванов
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ПЪРВА ГЛАВА

ОСНОВИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1.1. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМИРА ГРАЖДАНИНА.Гражданското общест-
во като обществен начин на живот, включващ система от човешки потребности и средст-
ва за тяхното удовлетворяване, трудови, социално-икономически, правни и други пред-
метно-практически и съзнателно-волеви отношения, а също система от правозащитни
органи и различни социални институти, може закономерно да функционира само на осно-
вата на адекватно познаване на своите собствени закони и нравствено-правната воля,
прилагаща това знание в живота. Задължение на националната образователна система
към гражданското общество е да създава гражданина - живият носител на националното
самосъзнание, гражданска култура, морална и нравствено-правна воля. Именно такъв
гражданин в процеса своя живот ще възпроизвежда гражданското общество в съответ-
ствие с националната идея.

По думите на П.Балкански и З.Захариев, гражданското образование е призвано да
изгради човешкия индивид като “добър гражданин” на своята страна. Да си гражданин...
е определен статус, роля и ценност на личността като член на държавата, с определени
права и отговорности. Чрез гражданско образование личността изгражда у себе си опреде-
лен тип гражданско съзнание и светоглед, който се основава на определени идеали,
ценности, идеи и истини. В процеса на гражданското образование личността придобива
необходимите знания, умения, компетентност, за да изпълнява социалната си роля на
гражданин, учи се на критично мислене, хуманизъм и социална активност; самоопределя
своята национална, етнокултурна, социална и групова идентичност; осъзнава връзката
между индивидуалното и общественото, между държавата и гражданското общество,
между глобалното и националното, между интеркултурното и етнокултурното; учи се да
проявява авторитарния и митологичен стил на мислене; научава се да проявява търпи-
мост и компромиси, да живее и работи заедно с другите и различните, да уважава
чуждото мнение... чрез гражданско образование човек придобива гражданска култура в
най-широк общочовешки смисъл, която в крайна сметка определя неговата ценност като
социално същество и гражданин на своята родина и държава и член на глобалното
човешко общество. [2,11]

Гражданското образование е с огромна важност. Няма по-важна цел от формирането
на осведомен, ефективен и отговорен гражданин. Демокрацията се поддържа от граждани,
които имат необходимите знания, навици и нагласи. [46] Гражданското образование
трябва да стане задължителен елемент на образователната система, за да може систе-
мата от идеи да се превърне в съответната социална реалност.

Гражданското образование е важно за страната като цяло. Само създаването на
добре действащи политически учреждения не е достатъчно основание за поддръжка на
конституционната демокрация.Последната в края на краищата зависи от гражданите, от
техните знания и навици, от техния морал и добродетели. В този смисъл гражданската
мисия на училището е да създава съответните качества на ума и сърцето. [97]



8

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ  Е СТОЖЕР НА ДЕМОКРАЦИЯТА. Образованието
не може да се задоволи само със свързването на хора посредством налагането на общи
ценности, формулирани в миналото. То трябва да отговори на въпроса в името на какво
и защо живеем заедно и да осигури на всеки през целия му живот възможност да играе
активна роля в обсъждането на бъдещето на обществото.

На този аспект е отделено голямо място в Доклада на Комисията Делор на ЮНЕСКО
за образованието през ХХІ век: “Образованието има ясната или поне подразбираща се
задача да подготви всеки за тази социална роля. В днешното сложно общество участието
в общи инициативи надхвърля тясно политическите рамки. Фактически всеки ден, в
работата, в културните си занимания или като консуматори, всички членове на общест-
вото трябва да поемат персонална отговорност за другите. Училищата трябва да под-
готвят хората за тази роля като ги запознаят с техните права и задължения и като
развиват техните социални умения, насърчавайки работата в екип.” [11]

Този нов подход подчертава нуждата от реформа в училището, тъй като е напълно
невъзможно да се преподава демокрация в авторитарна институция.

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОБЕДИНЯВА ОБЩЕСТВОТО. Визирайки огром-
ното идейно разнообразие на американското общество, Бътс пише, че гражданската
мисия на образованието е всички училища, независимо от техния вид и ниво, да се
концентрират върху тези ценности, които са характерни за демократическото граждан-
ство (идеали и практика), а не да следват този морал или черти на характера, които са
ценности за някои индивиди или групи (род, етнос, религия, класа, стил на живот), неза-
висимо колко са влиятелни или големи. Гражданското образование предполага обедине-
ние, а не разделение. [75]

1.2. СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Терминът гражданско образо-
вание (англ. civic education,  фр. éducation civique, нем. Zivilbildung, рус. граждан-
ское образование) е дискусионен.

Най-простото определение на гражданското образование е, че то е политическа
социализация на подрастващите.[30] То запознава хората с техните права и задълже-
ния и формира в личността гражданско съзнание, навици и добродетели. Гражданското
образование е свързано и с идентичностите на човека - групова, етнокултурна, национал-
на, глобална и решава проблемите, породени от различията между тях и идентичностите
на другите хора (интеркултурен аспект).

Н.Станев (1894): “гражданското учение ни учи какво трябва да знаем и правим, за
да станем добри и полезни граждани. То ни разказва как е наредено нашето отечество,
какви са законите, какви са ни правата и задълженията.”

Р.Вълчев (1996): “гражданското образование е личностно развитие и подготовка
на младия човек за социален диалог и сътрудничество на основата на зачитането на
човешките права и законите на нашата страна... то са свързва с общуването и сътруд-
ничеството, със социалния диалог, с работата в малките групи, с решаването на конфликти
в отделните общности и институции и др.
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Д.Коларова (1997): “гражданското образование е интердисциплинарна предметна
област... която включва натрупването на знания, създаването на ценности и усвояването
на модели за поведение, свързани от една страна, с упражняването на гражданските
права и отговорности в обществото, и от друга страна с личностното осъществяване и
реализация в живота... в този процес учениците 1.усвояват знания за функционирането
на обществото, развиващо се в условията на демокрация; 2. постепенно придобиват
умения за упражняване на правата и задълженията си, произтичащи от живота в общ-
ностите, на които принадлежат; 3. интернализират фундаменталните ценности и понятия
на демократичното гражданско общество, както и на държавата и нацията като цяло.”

П.Джон (P.John,1992): “гражданското образование... помага на всеки един ученик
да разбере задълженията, отговорностите и правата на гражданите и допринася за
зачитането на ценностите, определящи обществото - справедливост, демокрация и ува-
жение към властта и закона.” [13]

П.Балкански, З.Захариев (1998): “Гражданското образование е: (а). вид образова-
ние с интердисциплинарен и интегративен характер; (б). симбиоза от социални знания,
умения, компетентности, ценности, отношения и демократична култура; (в). процес на
социализация и социална подготовка за усвояване на знания, умения и компетентност,
необходими на индивида за интегриране в социалните структури и активно участие в
обществения живот; (г). процес на целенасочено педагогическо взаимодействие между
обучаващи и обучавани; (д). резултат, проявяващ се в активно и ефективно участие на
личността като гражданин на определена държава и общество за утвърждаването,
запазването и развитието на човешките права като универсални и неотменими ценности,
служещи за морална основа на обществото и за законност на управлението и управля-
ващите; (е). качество за придобита образованост и компетентност на личността да
живее в разбирателство с Другите, да решава реални социални проблеми, ситуации,
конфликти и обществени потребности в общностите и институциите на гражданското
общество; (ж). система от организационно-педагогически форми и механизми на диферен-
цирано и интегрирано обучение в учебния процес, извънкласните и извънучилищните
дейности.[2,35-36]

Съгласно Р. Фрийман Бътс (R.F.Butts,1988), гражданското образование е “средство
за задълбочено и продължително изучаване на основните понятия и ценности, лежащи
в основата на нашето демократическо политическо общество и конституционния ред. То
включва и формиране на навици за вземане на решения по обществените въпроси и за
участие в обществени дела.” Гражданското образование е средство за заздравяване и
усъвършенстване на основанията на конституционния ред чрез отражение, осмисляне
и действие. [70]

Според Бенджамин Бербър (B.Barber,1992), гражданското образование е подго-
товка за поддържане и разширение на самоуправлението - участие на човек в гражданския
живот, базирано на осведомено критично отражение на действителността. В конститу-
ционната демокрация ефективното гражданско образование е необходимост, тъй като
обществото изисква компетентно участие, способност за критично мислене и действие
в един плуралистичен свят. [97]

Подобно е мнението на Маргарет Бренсън (M.Branson,1998) - образование за
активно гражданско самоуправление, а не пасивно възприемане на изискванията на
другите. Идеалната демокрация изисква такова самоуправление, на основата на осве-
домено критично отражение на действителността, разбиране и признаване на правата
и задълженията, произтичащи от участието в политическия процес.

За да е ефективно, гражданското образование трябва да е реалистично. То трябва
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да води до социални изменения, ако гражданите вземат участие в политическия процес
и ако имат необходимите знания, навици и желание за това. Тези знания, навици и
желания, както и необходимите индивидуални и обществени черти на характера са
продукти на доброто гражданско образование.[49]

СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Гражданското обра-
зование изпълнява две основни социални функции: репродуктивна (стабилизираща,
консервативна), свързана с възпроизводството и утвърждаването на съществуващите
социални отношения с цел укрепване на политическата власт и конституционен строй;
и конструктивна (променяща) - иновационна насоченост, пряк или косвен принос на
подрастващите за утвърждаване на новото в политиката, производството, начина на
живот.

ПАРАДИГМИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Както вече беше посочено,
разбирането за същността на гражданското образование е нееднозначно. По света, а и
в България съществуват две тези.

Първата е в руслото на колективистичната (холистична) парадигма и експерт-
на (просветителска) образователна култура, разглеждаща образованието като средство
за формиране в младото поколение на социално ценни граждански качества и добродетели,
които подпомагат елита при управлението на държавата. Води началото си от Демокрит
и Платон с разбирането за гражданин-републиканец. Изисква чувство за принадлежност
към определена политическа общност; лоялност към родината (закона, правителството);
предимство на гражданските задължения пред личните интереси. В България е традици-
онна. Следва я почти всички автори от 1892 г. насам. Сега се застъпва от Д.Коларова
[Виж: 18], П.Балкански и З.Захариев [Виж: 2].

Втората е вариант на индивидуалистичната (субективистична) парадигма и на
инженерно-комуникативната образователна култура, разглеждаща образованието като
средство за развитие на индивидуалните заложби. Теоретичната основа е идеята за
либералния гражданин. Първообраз са идеите на Дж.Лок, И.Кант, Т.Джеферсън. Дава
приоритет на индивидуалните права и свободи, на равенството между всички хора,
независимост от задълженията и обстоятелствата; на признаването на основните раз-
личия между тях. Типична за англо-саксонските страни и за протестантската култура,
както и за идеите на свободното възпитание. У нас през 30-те години се застъпва от
П.Кацаров, а сега - от Р.Вълчев [Виж: 8].

ВИДОВЕ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ. Основните видове гражданско образова-
ние са два: съдържателно-базирано гражданско образование (content-based civic educa-
tion) и Проблем-центрирано или резултат-центрирано (issue- or problem-centered civic
education). [100]

Обучението от класически тип се нарича съдържателно-центрирано граж-
данско образование (issue-centered civic education). При него учениците отначало
трябва да усвоят учебното съдържание, а след това да разглеждат въпросите, с които
ще се сблъскват като възрастни граждани.

Ако обучението е контекстуално (става в контекста на житейските проблеми),
този тип гражданско образование се нарича проблем-центрирано или резултат-
центрирано (issue- or problem-centered civic education). То според Джеймс Шавер
(J.Shaver,1992), има няколко обединяващи общи принципа: (1). може да се прилага и в
дадена дисциплина, и интердисциплинарно; (2). свързано е с въпроси, стоящи пред граж-
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даните (отразяващ характер), така, че на тях може да има различни отговори (множестве-
ност на интересите и ценностите) и конкуриращи се алтернативни решения; (3). изисква
при всички случаи активност и самостоятелност на учениците във всички фази на
процеса.

Критиките към този подход са от три страни. На първо място е заложената импли-
цитно дискусионност. Счита се, че малките деца не са зрели за такъв род занимания и
дискусията може само да ги обърка и излишно да ги въвлече в съперничество.

На второ място, такъв подход изисква значителен разход на време и усилия от
страна на учителя и по тези параметри той губи от съдържателно-ориентираният. Затова
и е по-малко привлекателен за учителите.

Съмнения предизвиква интердисциплинарността на подхода. Липсата на строга
систематика води до невъзможност за установяване на стандарти и оттам за точно
оценяване на достиженията. [Ib.]

Въпреки тези критики, обаче подходът е много перспективен. Най-известната проб-
лем-центрирана програма “Проект гражданин” (“Project citizen”) след 1995 г. е въведена в
38 щата на САЩ, но в близките 1-2 години ще достигне до 50. Предназначена е за ученици
от средните училища (10-15 годишни), но визира и техните родители и другите хора,
около тях. Особено внимание се отделя на дейностите извън училище - дефиниране на
конкретни социални проблеми и пътищата за решаването им, както и реални практически
подходи.

Програмата е отговор на множеството критики към проблем-центрираното граж-
данско образование. Вместо да се формулират “книжни” проблеми в класната стая и
учениците да се въвличат в съответните дискусии, се включва реална актуална проб-
лематика. Множествеността на възможните отговори също се съчетава с проверка в
практиката. Програмата дава възможност и за ефективно изучаване на обществените
науки, придавайки им контекстуалност. Особено важно нейно предимство е гъвкавостта
й - тя не е предварително ограничена в съдържателно отношение и може да се прилага
с оглед на локалната специфика а също и при различни по способности ученици. [100]

ЦЕЛИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Като цел награжданското образование
се сочи компетентното и отговорно участие в местния и национален граждански
и политически живот. Такова участие изисква: (1) усвояване на система от знания и
разбирания, (2) усвояване на интелектуални и парсипаторни навици (3) развитие на
определени диспозиции и черти на характера и (4) възпитаване в духа на фундаментал-
ните принципи и ценности на демокрацията.[97]

През месец март 1994 г. Конгресът на САЩ прие Образователни цели 2000 (Закон
103-227). Две от осемте цели са свързани с гражданското образование. Цел 3: “Учени-
чески достижения и гражданство” изисква към 2000 г. учениците да демонстрират компе-
тентност по английски и чужди езици, математика, природни науки, обществени науки,
икономика, изкуство, история и география и всяко училище да гарантира, че учениците
ще могат да ги използват за да се подготвят и реализират като отговорни граждани на
страната, чрез участие, обществени услуги и лична отговорност. Цел 6: “Грамотност и
перманентно обучение” изисква към 2000 г. американците трябва да са грамотни и да
притежават знания и умения, необходими за да се конкурират  в глобалната икономика
и да осъществяват правата си на граждани.[49]

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОБЩОТО И ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ.Гражданското
образование e част от системата за образование на младите хора в една страна. То е
интегрална част от общото образование и в същото време има своя специфика по
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отношение на съдържание, методи и организационни форми.
Гражданското и общото образование са свързани същностно. Много черти на харак-

тера, формирани в хода на възпитанието имат граждански смисъл. Всъщност не е въз-
можно да си добър гражданин, ако нямаш формирани такива фундаментални качества
като честност, любезност и пр. Това е обща цел на училището, семейството, църквата,
трудовите колективи, обществените организации.

Разликата е в това, че гражданското образование е фокусирано върху проявлени-
ето на знания и умения, необходими за компетентно и отговорно гражданство в условията
на конституционна демокрация: осигуряващи възможността за независимост и самодис-
циплина; уважение на човешкото достойнство; следване и отстояване на своите идеи и
толерантност към идеите на другите; умение за водене на преговори и достигане до
компромис; алтруизъм; колективизъм; чувствителност към гражданските дела; патриоти-
зъм; любезност; респект към закона; честност; смелост; настойчивост; критическо мисле-
не; умереност; съчувствие; морална устойчивост.[97]

1.3. ИСТОРИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ТРАДИЦИИ. Гражданска насока в образованието на младото поколение е съществу-
вала много отдавна.

Идеята за гражданско образование се заражда в практиката на polis-а на Атинската
демокрация и в civitas на републиканския Рим. Всяка генерация трябва да придобие
граждански знания и задължения на “civilitas” - поведение, очаквано от добрия гражданин.

Демокрит (5 век пр.н.е.) е първият енциклопедичен ум на древността. Считал
“нуждата”, материалните потребности за движеща сила на човешката история. Високо
ценял възпитанието затова, че “преустройва човека и създава у него втора природа”.
Считал, че чрез възпитание трябва да се формират у човека убеждения, съответстващи
на законите на обществото.

Конфуций (5 век пр.н.е.). Азиатската привързаност към образованието е класи-
ческа. Според Конфуций, човек подлежи на усъвършенстване и може да върви по правия
път с помощта на образованието и по-точно, работейки върху себе си и вътре в себе си,
както и чрез ревностно подражание на поведенчески модели. Той подчертава силата на
образованието да подобри обществото и да възпитава граждани. Политическият му
идеал - управлението на държавата да се основава на морални добродетели, трябва да
бъде постигнат чрез образование.

Образованието е мощен инструмент, подпомагащ елита в управлението на държа-
вата. Чрез образование правителствата трябва да се научат да се грижат за народа,
докато управляваните трябва да се научат да се подчиняват. Загрижеността на силните
и покорността на слабите определят стабилността на обществения ред.

Платон (4 век пр.н.е.) счита, че държавата възниква не в резултат от потребнос-
тите на хората, а в резултат от вродените социални идеи. Задача на философите е да
направят държавата идеална, а на възпитанието - да я съхрани, като формира у подраст-
ващите съответните убеждения. Интересите на държавата трябва да станат за човека
негови единствени интереси, а успехът на общото дело трябва да съвпада с неговите
собствени задачи. За това децата трябва да се възпитават не в семейството, а в
държавни училища. Там детето трябва да се обучи в определената му социална роля -



13

философ, воин или работник.
Аристотел (4 век пр.н.е.) разглежда в единство целта на образованието и свобо-

дата на индивида. Образованието има и политически измерения - трябва да създава
необходимите условия за изграждането на стабилността на държавата. Никаква полза
няма от най-добрите закони, ако гражданите не са приучени към държавния ред, ако не
са възпитани в неговия дух.

В основата на възпитанието на гражданина е съчетаването на личния и обществе-
ния интерес - принцип на разумния егоизъм.

Ян Амос Коменски (17 век) дава висока оценка на възпитанието като фактор за
развитие на обществото. Счита, че е необходимо за всички, а не само за младежите, че
е основа на държавата, предпоставка за установяване на дружески и справедливи
отношения между хората и народите.

Жан-Жак Русо (18 век) акцентира върху необходимостта човек да знае своите
“граждански задължения”, да познава гражданския живот, да има гражданско съзнание
за дълг и право и да се стреми да заслужи “нравствено достойнство”. Гражданското
образование трябва да има национален характер.

ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ 19 ВЕК И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА 20 ВЕК.
То придобива организиран и институционален характер през ХІХ век, свързан с
просветната практика на националната държава. Основното съдържание са граждански
и нравствени знания, история, национален език чрез учебните предмети история, роден
език, политология, право, гражданско учение.

Томас Джеферсън, Алексис де Токвил и другите основатели на САЩ (18-19
век) считат, че задълженията и правата на американските граждани в демократичната
република трябва да се определят от закона и хората трябва да се обединяват от общо
гражданско образование и гражданска култура, а не от родство, етнически произход,
религия, класа или наследствен статус.

Георг Фридрих Вилхелм Хегел (19 век) пише, че главното предназначение на
възпитанието е съхранението на държавата, която “не е средство, а цел”. Човешкото
общество е продукт на многовековно развитие, то е издържало изпитанията на времето,
създало е определени институции, традиции, закони. Сравнена с него личността, инди-
видуалното “аз” е нищожно малка и слаба. Личността може да представлява нещо само
отъждествявайки се със социалното цяло, с държавата. Главната задача на възпита-
нието е да научи детето да се отказва от собственото “аз”, приемайки като свои законите,
традициите и институциите на държавата. Такова възпитание може да се осъществи
само от държавата.

Висарион Белински (19 век) съчетава гражданското и личностното начало в
образованието. “Гражданинът не трябва да унищожи човека, нито човека - гражданина:
и в единия, и в другия случай става дума за крайности, а всяка крайност е родна сестра
на ограничеността... Възпитанието на гражданина не е противоестествен отказа от
всичко лично в името на общественото, това е такова възпитание, когато личните
интереси и потребности на човека се изразяват преди всичко в стремежа за народно
щастие.”

Георг Кершерщайнер (1914) пръв въвежда самото понятие “гражданско образо-
вание” и създава концепция за него. То включва преподаването на правата и задълже-
нията на гражданина и осигуряването на възможност за практикуването им. Училището
трябва да осигурява възможност на учениците за извършване на определени обществени
задачи. Учениците трябва да практикуват в различни самодейни социални общности и
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сдружения, където да се научат на активна и отговорна работа. Керщерщайнер изтъква
националното като противовес на интернационалното и космополитното и му отдава
приоритет. Той също така отделя гражданското възпитание от гражданското обучение.
Първото има приоритет и се базира на общата работа и изгражда морален фундамент.

Фридрих Вилхелм Фьорстер (1914) поставя въпроса за социално възпитание,
за култивирано на чувството за отговорност, развиващо се чрез самоуправлението на
учениците. Особено полезно за гражданско образование е скаутското движение.

Съвременното гражданско образование се заражда в края на ХІХ век. Основните
страни имат различни проблеми. В САЩ основната задача е да американизира вълните
от имигранти. Този тип гражданското образование, наричан “тип тенджера под налягане”
(“pressure cooker” - civic education), характерен с еуфоричния си патриотизъм съществува
чак до ранните години на Студената война. Същата характеристика - еуфоричен патри-
отизъм може да се направи за гражданското образование и в страни като Англия, Франция,
Канада. В Италия, Германия и СССР гражданското образование е от тоталитарен фа-
шистко-комунистически тип. Почти без изключения е милитаристичния и дори шовинисти-
чен дух на гражданското образование в цяла Европа.

През ХХ век постепенно набира сила индивидуалистично-прагматичното разбиране
за гражданско образование, основано на либерализма и на съчетаването на личния и
обществен интерес. Започват да доминират темите: универсалност на човешките права,
околна среда, отслабване на националната държава в резултат на развитие на надна-
ционалните структури, идеологически плурализъм, глобализъм и пр. Учебното съдържание
не се локализира, а пронизва всички предмети.

Гражданското образование в България. Води началото си от края на ХІХ век.Още
от 1892 г. се въвежда предметът “Гражданско учение” и съществува до 1944 г. Автори
на учебници са Н.Станев, Д.Николов, Д.Костов, Д.Койчев, И.Василев и др. [2,16-22]

В края на ХІХ век, основните понятия са демокрация и национална държава;
основното съдържание - граждански и нравствени знания, история, национален език; а
учебните предмети - история, роден език, политология, право, гражданско учение. Така
е до 1944 г.

През периода 1944-89 г. гражданското образование у нас практически беше заменено
от идеологическа обработка в духа на интернационализма. Вместо да бъдат възпитавани
в дух на преданост към Родина, Конституция, закони, права на човека, учениците бяха
възпитавани в дух на преданост към БКП, КПСС, СССР. Казионните ДПО “Септемврийче”
и ДКМС бяха мощни канали за манипулация, но също така и създадоха добри и ценни
традиции, свързани с груповите форми на работа, екстракурикулума в училище и соци-
алните услуги.

КРИЗАТА ПРЕЗ 60-ТЕ И РЕФОРМИТЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ОТ 70-
ТЕ И 80-ТЕ ГОДИНИ.През 60-те години Виетнам, Уотъргейт, Китайската културна революция
и левичарските студентски движения предизвикаха разочарование и безверие в тради-
ционните учреждения, партии, лидери, идеи, разпад на социалната хомогенност и доми-
ниране на хетерогенността и мултикултурализма. Един от парадоксите на гражданското
общество в тези години е, че въпреки навлизането на огромна маса имигранти от всички
страни на света, се създава едно етноцентристко общество с множество общи ценности.
Гражданското образование в този мултикултурен свят става основен проблем за обра-
зователните системи в развитите страни на Европа и Америка. То е формално, сухо,
просветителско, свежда се до четене на лекции, запомняне на факти и много рядко до
дискусии. Естествено е и последвалата критична реакция от най-различни страни -
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ученици, учители, родители, водеща до отлив от курсовете и общо намаляване на инте-
реса на всички нива.

Реформата в гражданското образование В САЩ с цел неговото подобряване започва
през 70-те години на ниво Конгрес и Правителство. Анализира се опитът и се спонсорират
множество програми за различните нива на образователната система. Постепенно в
активна дейност се включват водещи педагози, юристи и пр. Качеството на учебните
материали и на преподаването са подобрява от година на година.[90]

В края на 80-те години по повод на 200-годишнината от приемането на Американ-
ската конституция започва работата по създаването на национални цели и стандарти в
гражданското образование. Те се приемат през 90-те: в 1991 г. - CIVITAS: рамки на граж-
данското образование; в 1994 г. Национални стандарти за гражданското образование. В
последствие и двата документа получиха широко национално и международно признание.

КРИЗАТА НА 90-ТЕ ГОДИНИ. През последните години повсеместно се заговори за
криза в гражданското образование и в частност за образованието в дух на демокрация
[50]. Еуфорията, която обхвана света след падането на Берлинската стена и началните
успехи на демокрацията в Централна и Източна Европа и други части на света, твърде
бързо премина. Редица учени започнаха да пишат за криза в световната демокрация.
Професор Чарлз Майер (C.Maier, 1994) от Харвадския университет, например, посочва
три измерения на тази криза: (1). усещане за историческо объркване и дезориентация;
(2). недоволство от политическите елити, широко недоверие, независимо от идеологията
им; (3). скептицизъм по отношение на бъдещето и на обществения прогрес [Ib.].

Макар демокрацията да се възражда в Централна и Източна Европа, а също и в
части на Азия, Африка и Латинска Америка, присъствието й е крехко и относително. По-
старите демокрации са застрашени от фрустрация, цинизъм, страх, омраза, екстремизъм
и насилие. Стабилната демокрация изисква гражданско образование, което в ранна въз-
раст поставя основите на гражданските знания, ценности и умения. То дава възможност
за преодоляване на насилието, предубежденията и вековната ненавист между класи,
раси, религии, етноси и държави, съхранявайки културната им цялостност и разнообраз-
ното им наследство.[56]

Всяка страна е искрено заинтересована от гражданското образование на своите
хора. Различия съществуват. Никой модел на демокрация не е универсален. Не трябва
да се налага никакъв модел на когото и да било. [Ib.]

По думите на Чарлз Кигли, гражданското образование като формална част от учеб-
ните планове и като ефективно обучение и възпитание просто не съществува в много
училища на САЩ днес (1999). Липсват добри програми и добри учители. По негова оценка,
споделяна от много колеги, едва ли повече от 15% от учениците, завършващи средно
образование получават необходимото образование в тази област. [89]

Основната причина за това състояние е, че на гражданското образование не се
отделя необходимото внимание в учебните планове в средното училище. Предпоставка
е широко срещаното мнение, че гражданските знания, умения и добродетели ще се
формират като странични и естествени продукти от обучението по други дисциплини
(история, икономика, литература и пр.) или като резултат от самообразование. [89; 97]

В момента статистиките показват, че 78% от учениците са изучавали системен
курс поне по един семестър (обикновено в 12 клас, което е много късно). В същото
време ученик може да завърши 12 клас в 30 щата без да е изучавал такива курсове. На
по-ниско от средно ниво курсове се организират още по-рядко. Подкрепата от местните
власти е минимална или изобщо отсъства. [89]
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Подготовката на учителите най-общо може да се определи като неадекватна. [97]
Изследванията показват, че повече от 50% от тях не могат да дадат достатъчно прием-
ливи определения на 55 ключови понятия през 1996 г.  Процентите на учителите с пропуски
в знанията по история, икономика и други дисциплини, свързани с гражданското образо-
вание е от 65 до 71.[Ib.]

Изследванията показват подобен процент и на учениците с пропуски в знанията,
апатия, отчуждение (спад на интереса към политиката от 57,8% през 1966 до 26,7% в
1997- най-ниското ниво през последните 30 г.) и слабо участие в социални дейности. В
1990 г. оценката NAEP установи, че учениците имат само повърхностни знания в областта
на гражданското образование и недостатъчно разбиране. Отличните ученици са около
6%. Съпоставката с 1976 и 1988 г. показва влошаване на резултатите. Особено тревожни
са показателите на тъмнокожите и испаноезични ученици. [97] Изследванията на Жан
Елщеин (1995) показват, че в младото поколение започва да се среща в тревожна степен
цинизъм, опортюнизъм и отчаяние. В някои райони на САЩ се забелязват също тревожни
тенденции за “балканизация” - формиране на етнически анклави, и свързаните с това
ефекти в отношенията на хората, което противоречи на основните идеи на американското
общество. [Ib.] При възрастните резултатите са още по-фрапиращи - през 1997 г. само
17% са познавали достатъчно добре Конституцията. Многозначително е, че на въпроса
защо е така, по-голямата част отговарят, че не са я изучавали в училище.[89]

Политическата ангажираност на учениците в САЩ (1993) е нараснала спрямо пре-
дишните години, но си остава ниска: през 90-те години 50% от тях се определят като
политически ангажирани, а не като неутрални (в 80-те години - 40%). От тях крайно леви
са 2,5%; либерали - 24,7%; консерватори - 21,4% и крайно десни - 1,5%. При това няма
особени вариации в училища с католици, протестанти, малцинства и пр. Положително е,
че 2/3 от учениците са участвали в доброволни социални дейности. Това се счита за
потвърждение на класическите американските традиции. При определяне на житейските
цели, учениците поставят индивидуалните значително по-напред от обществените
(60:40%). Най-активно е  отношението към специфични политически въпроси като: замър-
сяването на природата; данъците; престъпността; легализация на аборта; контрола над
СПИН; здравеопазването расизма и сексизма. [50].

Оценката на гражданското образование става много често не по утвърден инстру-
ментариум - NAEP и GED, а по местни тестове, които отчитат само знанията на учениците
и не оценяват гражданските навици и добродетели.[97]

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ. След 1980 г.
повсеместно започна възраждане на демокрацията - хората от много страни и култури
по света възприеха демократичните принципи и методи. И те установиха, че ефективното
гражданско образование е необходимо средство за създаване и действие на демокра-
тическите идеи и институции.

Идеите за свобода, демокрация и конституционализъм придобиха глобално значе-
ние след 1990 г., когато основните крепости на тоталитарния комунизъм бяха разрушени.
В различни части на света, новородените граждани се опитват да построят демократич-
ните основи на своите страни. И в своите трудни търсения на “благословената свобода”,
те разбраха, че новите програми за техните училища са не по-малко важни от новите
конституции за техните държави. Заедно с другите образователни цели, те приеха, че
училището трябва да учи младите граждани на теорията и методите на конституционната
демокрация, ако искаме да имаме свободно и отворено общество.[85]

Независимо от техните различия в история, култура, и ресурси, все повече хора
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са заинтересувани от изучаването на конституционна демокрация и ефективното усво-
яване на елементи на гражданско знание, граждански навици и граждански добродетели
- тези общи и основни категории на гражданското образование. Те могат да имат различно
съдържание в различните страни, но има определени теми в пределите на всяка обща
категория, които са както международни, така и транскултурни: универсалност на чо-
вешките права, околна среда, миграция, отслабване на националната държава в резул-
тат на развитие на наднационалните структури, идеологически плурализъм, глобализъм
и пр. Учебното съдържание не се локализира, а пронизва всички предмети.

През 1995 г. в Прага над 400 образователни и политически лидери от 52 страни се
срещат на конференция по гражданско образование. Проектът CIVITAS и Националните
стандарти на САЩ са основният център за дискусии. Конференцията е на тема
“Укрепване на гражданството и гражданското образование на Изток и Запад”. Целта е да
се обмени информация за системите за гражданско образование.

1.4. КОМПОНЕНТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

През 1994 г. в хода на разработката на Националните стандарти на САЩ е проведена
анкета с над 3000 индивиди и групи, участвали в работата по проекта. В резултат са
обособени три съществени компонента на гражданското образование: (1). граждански
знания, (2). граждански умения и навици, (3). граждански добродетели, диспозиции и
черти на характера. [49] Тази теза се приема от педагозите по целия свят.

1.4.1. ГРАЖДАНСКИ ЗНАНИЯ

СЪЩНОСТ. Знанието е необходимо основание на гражданските добродетели и
уменията за гражданско участие. Критерият за включване или изключване на опре-
делено учебно съдържание е прост, но ефективен: Какво е необходимо един човек
задължително да знае, за да бъде ефективен гражданин? [39]

Гражданското знание включва фундаментални идеи и информация, необходими
за да може човек да е ефективен и отговорен гражданин на демократичното общество.
Основно това са теоретичните принципи на демокрацията, работата на правителството
и поведението на демократичното гражданство. В частност това включва понятия и
данни за демокрацията в страната на учениците в сравнение с другите страни. [87]

Първата цел на гражданското образования е да се изучат пълноценно значенията
на основните идеи, така че учениците да могат да различават демократичното държавно
устройство от другите, често в историята, и сега етикетирани като “демокрация” от
режими които прикриват истинската си тиранична същност (например “народните демо-
крации”).

Чрез гражданското образование в училище, учениците трябва да си изработят
критерии, позволяващи им да мислят критически и да оценяват действията на собстве-
ното и чуждите правителства от позициите на демокрацията. За тази цел са необходими
някои ключови понятия: власт на закона, ограничено правителство, представителна
демокрация, индивидуални граждански права, народен суверенитет, политическо участие,
гражданско общество... Учениците трябва да разберат как тези ключови понятия от
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демократичната политическа теория се институционализират и практикуват в тяхната
собствена страна и в другите страни.

Учениците трябва да се запознаят с вечните въпроси и проблеми на всяка консти-
туционна демокрация: как да съвмести свободата с реда; как болшинството да управлява
отчитайки интересите на малцинството и как да се съчетаят индивидуалните права с
обществения интерес. Те трябва да разберат че демокрацията ще претърпи неуспех ако
(1) ако правителството има твърде много или твърде малко пълномощия и (2) ако
правителството прекалено много налага интересите и правилата на мнозинството за
сметка на малцинството или обратното. [85 ]

ТРИАСПЕКТНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ЗНАНИЯ. В един от основ-
ните документи по гражданското образование в САЩ CIVITAS (за него ще стане дума по-
късно) се въвежда триаспектна интерпретация на гражданските знания. Всеки раздел
се открива с основни идеи по предмета - “концептуална перспектива”. Следва “исто-
рическа перспектива” и “съвременна перспектива”. Последните се разработват,
за да дадат информация за текущото значение на понятията и историческата разработка
на идеите.[39]

1.4.2. ГРАЖДАНСКИ УМЕНИЯ И НАВИЦИ

СЪЩНОСТ. Знанието може да бъде приложено ефективно в гражданския живот
ако то обслужва потребностите на гражданите и техните общности. Затова и основната
цел на гражданското образование е формирането на граждански умения и навици. Те
позволяват на гражданина да използва различните си знания за да мисли и действа
включено и компетентно съгласно индивидуалните си права и за общото благо.

Гражданското образование има за цел не просто да увеличи гражданското участие,
но и да го направи компетентно и отговорно. Това участие е нещо повече от прост опит
за влияние върху обществените дела. То трябва да се основава на знание, рефлексия и
морална оценка.

Обществените идеали - съхраняването на индивидуалните права и постигането
на общо благо зависят от просветеното гражданство, което участва в общия политически
живот на обществото, спазва конституционните норми и се придържа към фундамен-
талните ценности. Правото на участие от морална гледна точка се съчетава с полити-
чески задължения.[Ib.]

Още навремето Жан-Жак Русо и Джон Стюард Мил установяват, че участието
само по себе си има образователна функция. Индивидът се учи да взема предвид и
проблеми, които на са свързани само с неговите интереси, ако той иска да получи
съдействие от другите и се учи, че обществените и личните интереси са свързани. По
този начин системата става самоподкрепящя се, тъй като колкото повече отделният
гражданин взема участие, толкова по-добре започва да го прави. [32]

Гражданските умения и навици се формират от най-ранна възраст и постепенно
се усъвършенстват. За тази цел учениците се учат да взаимодействат в малки групи
или комитети, да разменят информация, да дискутират и планират съвместни дейности
с граждански характер. Учат се да слушат внимателно, за да питат ефективно, да управ-
ляват конфликтите чрез компромис, съгласуване или посредничество. По-късно се изс-
ледват обществено важни въпроси в библиотеки и електронни бази данни, чрез лични
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контакти и по телефона. Участва се в различни ученически и общоучилищни събрания,
конференции и съвети. Решават се конкретни практически въпроси под управлението
на опитни и изкусни наставници. [49]

Те са свързани с определени граждански умения и компетентности: способ-
ност за изпълнение на различни социални роли; способност за гражданска инициативност;
критично мислене, анализ на фактите и аргументация за решаване на социални проблеми,
комуникативност, диалогичност; въздействие върху политиката и политическите реше-
ния на политиците и управляващите; способност за самозащита при нарушаване на
лични свободи, права и достойнство; използване и работа с различни източници на
информация и техните носители; за вземане на решение; за работа в екип; за решаване
на конфликти, за постигане на разбирателство; за действие в условията на стрес, кон-
фликти и екстремални ситуации; за интеркултурни взаимоотношения с другите; за участие
със свой принос в гражданските инициативи и обществения живот. [2,48-49]

Гражданските умения и навици са два вида: интелектуални (познавателни) и
умения и навици за участие (партисипаторни умения и навици)

ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ГРАЖДАНСКИ УМЕНИЯ И НАВИЦИ.Теса необходими за осведо-
мена, ефективна и отговорна гражданска реализация. В Националните стандарти на
САЩ са изброени следните три категории: (1). идентифициране и описание на събития
(граждански и политически), значения (национални символи) и идеи; (2). обяснение и
анализ на събития, значения и идеи; (3). оценяване, приемане и защищаване на позиция
по обществени въпроси. Чарлз Кигли посочва следните: възможност за критическо въз-
приемане на информацията, аргументите и коментарите по обществените дела;  за
вземане на пълноценни  решения по граждански въпроси; ефективно четене, писане и
говорене на съответни публични места.[90]

Интелектуалните навици и умения са свързани със знанията. За да се мисли
критично (както често обобщаващо се дефинират интелектуалните умения и навици),
например, в контекста на гражданските дела, трябва да се познава историята, съвре-
менните проблеми, да се притежават съответните интелектуални инструментални
средства и пр.[49]

УМЕНИЯ И НАВИЦИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ (ПАРТИСИПАТОРНИ УМЕНИЯ И
НАВИЦИ). Необходими са за осведомено, ефективно и отговорно участие в политическия
процес и в гражданското общество. Това са умения и навици (1). за взаимодействие, (2).
за проверка и (3). за влияние.

Взаимодействието (interacting) дава възможност за съвместна работа с дру-
гите хора. То изисква отзивчивост, умение за питане и отговаряне, водене на преговори,
компромиси, съгласуване, за коалиране и разрешаване на конфликти по мирен, ненасилст-
вен начин. Проверката (monitoring) се свързва с уменията за надзор и охрана, въз-
можностите за проверка на начина, по който се развива политическият процес. Вли-
янието (influencing) има формални и неформални техники - гласуване, съставяне на
формални петиции и молби, ходатайстване, убедително говорене, даване на показания
и обяснения, коалиране.[49; 90]

1.4.3. ГРАЖДАНСКИ ДОБРОДЕТЕЛИ, ДИСПОЗИЦИИ И
ЧЕРТИ НА ХАРАКТЕРА
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ГРАЖДАНСКИ ДОБРОДЕТЕЛИ. Третата категория на гражданското образование
са гражданските добродетели - черти на характера на “базовата личност”, необходими
за съхранение и усъвършенстване на конституционната демокрация и гражданското
общество. Гражданите могат да се чувстват комфортно в съществуващия политически
строй, само ако притежават съответните личностни качества. Категорията е основна
за множество автори, водещ от които е Джон Патрик. Той дефинира 8 основни добро-
детели: самодисциплина, любезност, състрадание, толерантност, уважение на ценността
и достойнствата на всички хора, честност, състрадание и патриотизъм. [85; 87]

Балкански и Захариев употребяват термина граждански ценности в смисъл на
общочовешки и национални личностни добродетели, но списъкът им (на едно място 20,
а на друго около 50) [2,48,143-144] е труден за осмисляне и още повече за практическа
реализация, освен, че само с много голямо усилие може да бъде отнесен към категорията
“добродетели”.

В CIVITAS (официален документ, регламентиращ гражданското образование в САЩ)
крайната цел е дефинирана като обезпечаване на необходимите граждански знания и
навици за гражданско участие (партисипаторни навици), за да могат учениците да въз-
приемат като свое собствено задължение в зряла възраст ценностите на Американската
конституционна демокрация. Тази цел са сумира в понятието “граждански добро-
детели”. [39]

CIVITAS описва гражданските добродетели от гледна точка на гражданските дис-
позиции (отношения и нагласи, благоприятстващи нормалното функциониране на
демократичната система) и гражданските задължения (считани за фундаментална цен-
ност и принцип на демокрацията). И двете имат задължителен характер. От една страна
позволяват на системата да работи добре за да увеличава общото благо и от друга,
осигуряват защитата на индивидуалните права на личността. [Ib.]

Гражданските добродетели имат старинен произход, като основата е република-
низмът - поставянето на общото над индивидуалното благо и интерес. Другата основа
на американските граждански добродетели е либерализмът - защитата на индивидуал-
ните права. Тези две идеи са се съчетали исторически и формирали американските
граждански ценности. [Ib.]

В CIVITAS са описани 7-те фундаментални ценности на американската консти-
туционна демокрация: обществено благо, индивидуални права и свободи, законност,
равенство, разнообразие, истина и патриотизъм.

Обществено благо - разбира се като готовност на гражданите да подчинят своите
частни интереси на обществените в името на общото благо.

Индивидуални права и свободи - те са два типа: (1). свобода на човек по отно-
шение на частните действия, включваща правото, възможността и способността на
човек да живее достоен и безопасен живот и да се самоосъществява като личност или
като член на избрана от него група без каквото и да е ограничение от страна на другите;
(2). интелектуална свобода, включваща правото, възможността и способността на всеки
човек да говори, чете, мисли, вярва, чувства, да изразява да получава информация без
каквото и да е ограничение или принуда от другите. Това са правата на живот, свобода
(персонална, политическа и икономическа) и на щастие.

Законност - основната идея е, че законът е справедлив. Той определя границите
на дължимото поведение и коригира неправилното такова. Той определя и границите, в
които хората и групите могат да разработват своите собствени плуралистични цели и
желания.

Равенство - разбира са в смисъл на равенство по отношение на правата (полити-
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чески, юридически, социални и икономически), т.е. към хората трябва да се отнасяме
“като че ли са равни”, като се отчита тяхното физическо и умствено нeравенство по
рождение.

Разнообразие - социално и културно. В политически план съществува в два вариан-
та: “неустойчив плурализъм”, при който расовите, етнически, религиозни и пр. гр. органи-
зират свои партии и милиции за защита на правата си и “устойчив плурализъм”, основан
на закона и равенството на правата.

Истина - надеждност и достоверност на информацията, разпространявана в  об-
ществото. Тя е задължение между управляващите и управляваните. Това е свобода на
достъпа до информация, свобода на изразяване.

Патриотизъм - любов към страната, гордост от нея, готовност за саможертва в
името на националните интереси. [53]

ОСНОВНИ ЛИЧНО И ОБЩЕСТВЕНО ЦЕННИ ЧЕРТИ НА ХАРАКТЕРА. Граждански
ценните черти на характера, подобно на гражданските навици и умения се формират
бавно във времето и едновременно в семейството, училището, обществото, граждан-
ските организации. Към граждански ценните черти на характера в личен план се
отнасят например от Маргарет Бренсън, морална отговорност, самодисциплина, уваже-
ние към човешкото достойнство на всяка личност. Към граждански ценните черти
на характера в обществен план се отнасят такива като: социална смелост, любезност,
уважение към закона, критическо съзнание, готовност за изслушване, преговаряне и
намиране на компромис.[49]

Чарлз Кигли дефинира 11 черти на гражданския характер: (1). Любезност, веж-
ливост - отношение към другите със зачитане на достойнството им, независимо от
политическите им позиции; придържане към общоприети стандарти при дискутиране;
въздържане от персонални атаки и обиди; зачитане на правото на другите на мнение.
(2). Лична отговорност - разбиране на значението (за себе си и за обществото) на
изпълнението на индивидуалните си задължения - отговорност за себе си, семейството,
приятелите и обществото; придържане към едни и същи морални принципи и отчитане
на правата и интересите на другите. (3). Самодисциплина - свободно придържане към
фундаменталните ценности и принципи на конституционната демокрация без необходи-
мост от външен контрол. (4). Гражданска отзивчивост - грижа за общото добро заедно
с частните дела. (5). Непредубеденост - възприемчивост към други идеи и аргументи,
отхвърляне на глобализацията и догматизма. (6). Компромис - склонност към отстъпки
в политическия процес, без екстремалните случаи. (7). Търпимост към различията -
уважаване правото на другите да са различни в идеите, начина на живот, убежденията.
(8). Търпение и настойчивост - разбиране, че промяната изисква време и устойчиво
усилие. (9). Състрадание - съчувствие на другите и демонстрация на безпокойство за
тяхното благосъстояние. (10). Щедрост - готовност за изразходване на време, усилия и
ресурси в полза на другите и обществото като цяло. (11). Лоялност към принципите и
идеите на демокрацията. Работа за намаляване на разликата между идеал и действи-
телност. [90]

ГРАЖДАНСКИ ДИСПОЗИЦИИ (НАГЛАСИ). Дефинирани са в Националните стан-
дарти на САЩ по следния начин:

1. Да си независим член на обществото. Доброволно и съзнателно самоналага-
не и придържане към определени поведенчески стандарти, а не изискване на външно
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управление; приемане на морална и юридическа отговорност за последствията от граж-
данските си действия.

2. Да се чувстваш гражданин. Съзнателно и отговорно приемане на персоналните,
политически и икономически задължения на гражданина - грижа за себе си и семейството
си, възпитаване на децата, интерес към обществените въпроси, гласуване, плащане на
данъци, участие като съдебен заседател, изпълняване на социални дейности и услуги,
лидерство.

3. Да уважаваш ценността на личността и човешкото й достойнство. Уваже-
ние на другите, мненията им, поведение в граждански маниер, отчитане на правата и
интересите на другите, спазване на принципа за болшинството и уважаване на правата
на малцинството.

4. Да се участва в гражданските дела внимателно и ефективно. Отговорно и
премислено гласуване или участие в обществени дискусии, приемане на тежестта на
ръководството, когато е необходимо. Безпристрастно оценяване. Подчиняване на лични-
те интереси на обществените.

5. Да се подпомага пълноценното функциониране на конституционната де-
мокрация. Внимателно и отговорно участие в обществените дела, изучаване и осмис-
ляне на конституционните ценности и принципи, проверка на ценностите и принципите
на партиите и лидерите и реакция, ако не отговарят на общите такива. Работа чрез
мирни и юридически допустими средства за изменение на законите, които се считат
неблагоразумни или несправедливи. [49]

1.5. ФАКТОРИ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Факторите за гражданско образование са от различно естество. Основните
изграждат пряко гражданския облик на ученика - семейство (родители, роднини); учи-
лище (учители, учебни програми, възможности за участие); връстници (в клас и извън
него); съседи, младежки организации, работно място; широка общественост (политически
лидери, климат). Други влияят индиректно: политически, юридически, икономически и
религиозни процеси, институции и ценности; социално-икономическа, етническа, расова,
полова стратификация; съотношение на социалните ценности (индивидуализъм и колек-
тивизъм, власт и подчинение); съюзници и врагове (международни позиции на страната);
герои, символи и митове в националните и локални общности; мас-медиите (институции
и ценности).

При ситуационния подход се разглеждат както вътрешните процеси (знания), така
и външните обстоятелства, влияещи на гражданското съзнание и поведение - система
от социални практики и взаимодействия с индивида, които съдействат за конструирането
на личностни модели за поведение.

1.6. ПРИНЦИПИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Принципите (наричани са още критерии за постигане на гражданско образование и
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глобални насоки) са основни, изходни начала, върху които се изгражда теорията на
гражданското образование. При планиране на образованието, те трябва да се включват
в подготовката на учебното съдържание, стратегиите на преподаване и институционал-
ната организация на училището. [30]

ПЕТЪР БАЛКАНСКИ И ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ. Балкански и Захариев посочват 9
принципа: (1). насоченост към свободното личностно развитие на всеки ученик; (2).
плуралистичност на идеите, изключваща всякаква идеологизация или обслужване на
политически, етнически, религиозни и пр. интереси; (3). гражданска ангажираност и актив-
ност; (4). интердисциплинарност; (5). интегралност; (6). прагматично насоченост; (7).
ценностна значимост; (8). диалогичност и дискусионност; (9). поливариантност и много-
образие. [2,208]

МАРГАРЕТ БРЕНСЪН. Според М. Бренсън има общоприети изисквания към съвре-
менното гражданско образование: (1). интердисциплинарност, (2). партисипативно (участ-
ващо), (3). диалогичност, (4). свързаност с живота, (5). неавторитарност, (6). отчитащо
социалните изменения и разнообразието в обществото, (7). съвместна работа на учили-
щето и други социални партньори (включително NGOs). [45]

ПРОЕКТ “ТОДЕСКО” НА ICE.
1. Плурализъм. Официално признаване на ценността на различията. При демокра-

тичното общество интеркултурният диалог усилва връзките между личната свобода,
общественото управление, чувството за колективна принадлежност. Гражданското обра-
зование трябва да включва поддържане на съответните социални и морални ориентации,
изказвания и действия за оценяване на различията и в същото време да изтъква ролята
на чувството за обща принадлежност.

2. Многопланови перспективи. Въпросите за мира, демокрацията и граждан-
ските права трябва да се разглеждат на няколко нива: локално, национално, регионално,
глобално, като основното е локалното.

3. Институционална цялост. Гражданското образование е необходима част от
цялостния образователен процес. То трябва да се отразява от учебните програми на
социалните и хуманитарни предмети. То трябва да се отчита при подбора на учебни
методи, организацията на отношенията в училище, извънкласната работа.

4. Интегриращи и оптимистични резултати. Гражданското образование се свърз-
ва с интегралното формиране на ценности, знания и умения, необходими за мира, спаз-
ването на човешките права и демокрацията. То не бива да се изражда в самостоятелни
елементи на образование за мира, спазването на човешките права и демокрацията.

5. Културно съответствие. Образователните стратегии и дейности на гражданс-
кото образование трябва да отчитат голям брой фактори - демографски, политически,
технологически и др. за да определят програмите, целите на обучение и социалната
организация на училищната ефективност. Гражданското образование не трябва да търси
временни решения на проблеми, а да ги заложи в учебните цели и програми.[30]

ДЖОН ПАТРИК. Според Джон Патрик девет идеи имат широк потенциал за влияние
на гражданското образование по света. [87]

1. Единство на трите компонента на гражданското образование. Взаимосвър-
заните компоненти на гражданското образование са гражданско знание, граждански на-
вици и граждански добродетели. Те трябва да се изграждат в единство.
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2. Систематично преподаване на категориите на гражданското образование.
Главното е усвояването на критерий за оценка на явленията от живота като такива или
не-такива. Учениците трябва да могат самостоятелно да търсят и интерпретират инфор-
мация за поведението на политическите учреждения и субекти.

3. Анализи на конкретни случаи (case studies). Основните категории на
гражданското образование да се прилагат в конкретни случаи (case studies), основно
юридически конфликти от съдебната практика или събития от ежедневната вестникарска
или ТВ хроника. Чрез анализа им истинския граждански живот навлиза в класната стая
и теоретичните постановки се прилагат в драматични житейски ситуации.

4. Формиране на навици за вземане на решения. Case studies (политически и
юридически) се използват от учителите за формиране на  навици за вземане на решения
от учениците. В тези случаи учениците действат като граждани. Проверяват се алтернати-
вите, формулират се интересите на различните страни, както и вероятните следствия
от едно или друго решение. Аргументира се всяка алтернатива. Защищава се собственото
мнение. Това е особено ефективен път за формиране на навици за участие в действи-
телния граждански живот.

5. Сравнителен и международен анализ на държавното управление и граж-
данското общество. Глобалното налагане на идеите и практиката на конституционната
демокрация предизвика интерес към сравнителното изучаване на дейността на прави-
телствата и гражданските общества. Теорията и практиката на собствената страна се
сравняват с тези в другите страни. По този начин се задълбочават знанията на учени-
ците, намалява етноцентризмът им и учениците опознават вариативността на основните
принципи.

6. Формиране на  умения и навици за участие и граждански добродетели
чрез кооперативно обучение. Чрез кооперативно обучение се формират навици и
отношения, необходими за живот в демократично, плуралистично общество - различни
партисипаторни навици (ръководство, разрешаване на противоречия, компромис, съгла-
суване и конструктивна критика) и граждански добродетели, свързани с тях - търпимост,
любезност и доверие. Кооперативното обучение е особено ценно за учениците от мал-
цинствата, защото прекъсва индивидуалната им изолация, учи ги на съвместен труд с
другите ученици и се създава групов продукт. По този начин се разширява езиковата им
практика.

7. Използване на литературата за формиране на граждански добродетели.
Анализът на литература - както художествена, така и историческа среща учениците със
съдбите на хора, които проявяват гражданските си добродетели в драматични ситуации.
Символите в тези текстове (примери за смелост, надежда, оптимизъм, амбиция, инди-
видуална инициатива, любов към страната, любов към семейството, способност за
самокритично отношение, безпокойство за състоянието на социалната среда, въз-
мущение от обществената несправедливост) могат да станат ролеви модели за учени-
ците. Най-малкото те са примери за конкретни граждански добродетели, които могат да
помогнат на учениците да разберат значението и важността на морала в гражданския
живот.

8. Активност в обучението. Учениците да са в колкото се може по-малко случаи
пасивни (репродуктивни методи) и в колкото се може повече случаи - активни. По този
начин се стимулира автоматизацията на навиците и стабилизирането на качествата на
личността.

9. Съединение на съдържанието и процеса в обучението. Учебното съдър-
жание и фундаменталните познавателни процеси са взаимосвързани фактори в обу-
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чението. Поставянето на едното над другото - съдържанието над процеса или обратното
е педагогическа грешка, която силно намалява ефективността на гражданското
образование. Именно тандемът знание-процеси е основата на успеха.

1.7. ЕФЕКТИВНОСТ НА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИЧИНИ ЗА ТРУДНОСТИТЕ В ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ.В редица страни
гражданското образование среща трудности, които са еднотипни.

На гражданското образование реално не се отделя достатъчно внимание, а доминира
риториката и официалните изявления.

Гражданското образование не започва достатъчно рано във възрастов план (пре-
ди 14 г.), то или се въвежда по-късно, или има формален характер. Изследвания в 24
водещи страни показват, че възрастта 8-13 г. е особено подходяща за тази цел.

Гражданското образование е с по-нисък статус в учебните планове от “научните”
учебни предмети. В чисто педагогически план обучението е по-нискокачествено отколкото
в класическите учебни предмети.

Учебното съдържание не се приема с достатъчен интерес от учениците. Доминират
индивидуалистичните нагласи, критицизма и волунтаризма. Слабо е участието в
доброволни социални дейности.[45].

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ. Препоръките за подобряване на качеството на
гражданското образование са в няколко направления: (1). Да се укрепват формалните
програми. Гражданското образование трябва да се включва систематически от детската
градина до 12 клас, под формата на курсове или като част от учебното съдържание на
други предмети. (2). Гражданското образование не трябва да има случаен характер. То
има централно място за демокрацията. То трябва да се приема като предмет, равнопос-
тавен с другите предмети, който подобно на историята и географията има междудисцип-
линарен характер. (3). Ефективното обучение в тази насока изисква непрекъсната оценка
на постигнатото - знания и навици, необходими за пълноценното участие в живота. (4).
Да се укрепват съществуващите “неформални програми” и да се разработват нови. (5).
Да се подобри подготовката на учителите. (6). Да бъде осигурена силна обществена
поддръжка.[97]

КРИТЕРИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ. Успешните програми за гражданското образование
се характеризират с: (1). Яснота за основните ценности, свързани с учебното съдържание.
Акцент върху взаимността, сътрудничеството и мирното разрешаване на конфликти.
(2). Дават възможност на учениците да развиват в себе си самооценка, умение за
аргументация от морална гледна точка по въпросите за добро и лошо, правилно и непра-
вилно, свобода и равенство, свобода и пълномощия, индивидуални права и интереси и
общо благо. Критичен подход към действителността, включително и към себе си. (3).
Дейно участие в живота на училището, града, страната. (4). Дава възможност на
училището да работи съвместно с граждански институции, за да могат учениците да
работят в реални общности с обществено предназначение, да се развиват като лидери,
да решават реални проблеми.[Ib.]
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1.8. ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГРАЖДАНСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

На базата на националните стандарти на САЩ и международните стандарти съ-
ществува система за оценяване на нивото на гражданското образование. [45]

NAEP. NAEP e национална оценка на нивото на образование в гражданските дела
(National Assessment of Educational Progress in Civics). Прилага се при 4, 8, 12 клас от 1988
г. Тя не е национален тест, но е “барометър” за нивото на подготовка на учениците.
Законът забранява използването й за индивидуални оценки, санкции или възнаграждения
на отделни ученици или училища.

NAEP има три взаимосвързани компонента: знание, интелектуални умения и
граждански диспозиции. Всеки айтем от оценката има две страни - за знания и за умения.
Компонентът навик включва както интелектуалните, така и партисипаторните навици,
за да се види в каква степен знанията служат за основа на ефективното мислене и
действие в житейски ситуации.

GED. Общият тест за образователно развитие (General Education Development Tests),
е разработен за възрастни (през Втората световна война за армията), които не са
завършили средно училище и успешното му покриване дава възможност за получаване
на съответната диплома, за да се постигат последващи индивидуални, образователни,
професионални и граждански цели. Тестират се 5 области: четени, писане, математика,
природни и обществени науки. Акцентира се на приложното, а не на “академичното”
знание. Ежегодно около 800 000 възрастни (средно 25 г.) в САЩ получават GED дипломи
- една седма от всичките дипломи за средно образование. Нивото на успеваемост е
около 66%.

Разделът на обществените науки е около 25% от целия тест и се основава на
петте национални стандарта за гражданското образование.

IEA. IEA е оценка на Международната асоциация за оценяване на гражданското
образование (International Association for the Evaluation of Education Achievement - Civic
Education). Прилага се в 26 страни, като координатор е Хумболтовият университет в
Берлин. Разработена е от международна група педагози на основата на договореност
между страните за съдържанието й и все още има експериментален характер. Обхваща
4 области: (1). демокрация, учреждения, права и задължения; (2). национална идентичност;
(3). обществена кохезия и обществени различия; (4). икономически принципи и
политически въпроси.

Крайната цел е да се изработят международни стандарти за гражданско
образование.
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ВТОРА ГЛАВА

КУРИКУЛУМЪТ В ГРАЖДАНСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

Идеите на свободата, демокрацията и конституционализма станаха световно
неоспорим факт след 1990 г., когато основните бастиони на тоталитарния комунизъм
рухнаха. Новите демокрации, появили се в различни части на света се сблъскаха с
необходимостта от преустройство на образователните системи в духа на гражданското
образование, и, че това е изключително важно за тяхното развитие.

Независимо от различията в историята, културата и ресурсите на отделните страни,
оказа се, че основните категории на гражданското образование са международни и
транскултурни. Те са критерии за оценка на гражданското образование. [85]

2.1. ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Много институции са свързани с гражданското образование - семейство, религиозни
учреждения, медии и социални групи. Особена, специална и историческа отговорност за
формирането на гражданска компетентност и отговорност носи училището. То изпълнява
своята роля както чрез формалния курикулум, така и чрез интра- и екстракурикулума.

2.1.1. ФОРМАЛНИЯТ КУРИКУЛУМ

Формалният курикулум по гражданско образование трябва да обезпечи цялосно
разбиране на гражданския живот, политиката и работата на правителството. [49]

В САЩ гражданското образование е значителна и установена част от програмите
в обществените науки. Делът на гражданските знания нараства за сметка на съдържа-
нието от поведенческите науки. Те фигурират в началното училище като отделни курсове
в учебните планове на над 46 щата на САЩ след 1975 г., а в останалите - като факултатив.
Формални курсове по гражданско образование са задължителни за завършване на
средното училище в повече от 35 щата; в другите щати те съществуват под формата на
факултативи. Курсове по основи на правителството на САЩ се предлагат в 12 щата.
Курс по граждански дела е необходим за завършване на 9 и 10 клас в 13 щата.[70]

В последно време се отчита, че въпреки устойчивите традиции, около половината
от младежите в САЩ имат повърхностни знания в тази област, както и малката им
ангажираност в участие в обществени дейности и особено в изборите. Гражданското
образование зависи от съдържанието, методиката и реализацията на обучението;
организацията и функционирането на процеса.

Освен чрез специални програми и курсове, гражданското образование съдържа-
телно се свързва с обществените науки. То се провежда на всички нива на образова-
телната система, но тежестта се носи от средния курс - тогава се формират най-
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важните граждански роли и задължения.
Гражданското образование обикновено се свързва със знания от областта на

държавата и правото, обществото и политиката; етиката, политологията, мениджмънта,
икономиката, географията, религията, историята, етнографията, културологията, чуждите
езици. [94] Препоръките за подобряване на резултатите най-често са да се увеличи
броят на изучаваните курсове, ширината и  дълбочината на изучаваното и времето за
обучение и домашни работи. Особено внимание да се отдели на обучението по история
и обществени науки. Систематичното и разширено обучение в областта на правото
подобрява нивото на гражданските знания, навици и отношения, когато тези програми
имат реалистичното съдържание, което включва балансирано разглеждане на граждански
въпроси; включват и външни лица, дейности и ресурси, които се добавят към обучението
в училище; получават поддръжка от училищната администрация; дават възможности за
развитие на персонала. [70]

У нас водеща роля за осъществяване на гражданското образование в училище (1-
12 клас) имат предметите от Културно-образователната област Обществени науки
и гражданско образование: Роден край, Човекът и обществото, История и цивилизация,
География и икономика, Философия (Психология и логика, Етика и право, Философия),
Свят и личност.

2.1.2. ИНТРА- И ЕКСТРАКУРИКУЛУМ

Интра- и екстракурикулумът в гражданското образование обхваща дейностите в
училищното общество и допълнителните дейности, които училището обезпечава.

Училищното общество трябва да бъде устроено от възрастните (учителите) съ-
образно принципите на функциониране на демократичното общество. От учителите уче-
ниците трябва да се изисква отговорно поведение съобразно честни и разумни стандарти,
зачитащи правата и достойнството на другите ученици и учители.

Изследванията показват положителните ефекти от въвличането в допълнителни
програми по гражданско образование - намаляват рисковите форми на поведение; за-
силва се общата политическа ангажираност и “политическата толерантност”. Съществен
е ефектът и от включването на учениците в извънкласни социални дейности - подобрява
гражданската ефективност и склонността за участие в гражданския живот извън пре-
делите на училището.

Съществува положително отношение между “демократичната училищна атмосфе-
ра” и ефекта от гражданското образование - по-малко авторитарната атмосфера се
свързва с по-демократични отношения и поведение на учениците. Особено значение
имат учители, които формират благоприятна и открита за дискусии среда, богата на
различни идеи. [49;70]

2.2. ВАРИАНТИ НА КУРИКУЛУМА

А. В ПРОЕКТА “ТОДЕСКО” НА ICE. През октомври, 1994 г. по време на 14 сесия на
Международната конференция по образованието (ICE) в Женева, са проведени обсъж-
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дания на основните проблеми на образованието за мир, човешки права и демокрация.
Това обсъждане прави равносметка на направеното по отношение на приетите преди
това различни международни документи в тази насока. Дискусиите доведоха до форми-
рането на международен проект (9 страни) за сравнително изследване  на тема “ Какъв
тип образование за какъв тип гражданско общество?” с ръководител Ж.К.Тодеско. [30]

Той включва 4 направления:
1. Човешките права. Основани са на фундаменталното разбиране, че всички

хора са равноправни, от което следва, че човешките права са универсални и неотмени-
ми. Гражданското образование трябва да създава условия за активно и ефективно
участие на гражданина в утвърждаването, разширяването и запазването на човешките
права като морална основа на обществото и законност на управлението.

2. Демокрация. В основата си всяка законна политическа власт принадлежи на
хората. Демократичното управление изисква непрекъснати усилия на всички за под-
държане на правовата държава и нейните демократични институции. Гражданското
образование подготвя хората за активно участие в политическия и граждански живот.

3. Развитие. Човешкото развитие е базисното условие за човешките права и за
социалната хармония, както и за демокрация. Гражданското образование трябва да е
свързано с умения, съобразени с потребностите на развитието, противопоставящи се
на безработицата и отхвърлянето от обществото. То трябва да утвърждава човешката
предприемчивост за икономическа конкурентност и запазване на околната среда.

4. Мир. Мирът е процес и състояние в резултат на прилагане на демократично и
плуралистично гражданско общество с цел устойчиво и дълготрайно развитие.

Б. В ДОКЛАДА НА “КОМИСИЯТА ДЕЛОР”. В доклада на Комисията Делор зада-
чата на образованието да подготвя за активно участие в живота на обществото се
определя като основна. Авторите считат, че съществуват няколко равнища на активност,
които в условията на съвременните демокрации би трябвало да се допълват взаимно.
За учениците гражданското образование е комплексна материя, която включва (1). из-
граждане на ценностна система, (2). възприемане на знания и (3). научаване как да
участват в обществения живот.

Съдържанието на гражданското образование е в няколко насоки:
“Да се обучат хората да изпълняват своята социална роля в съгласие с установе-

ните правила. Това е задача на основното образование, където се изисква елементарно
“политическо ограмотяване”.

Що се отнася до обучението в дух на толерантност, обаче, то не може да бъде
разглеждано просто като един измежду всички учебни предмети. Целта тук не е просто
да се дават наставления под формата на закостенели правила, които може и да бъдат
заобиколени, а да се направи училището модел на демократичната практика, така че
децата, разрешавайки практически проблеми, да разберат смисъла на своите права и
задължения и това до каква степен тяхната собствена свобода е ограничена от реали-
зацията на правата и свободите на другите хора.

Обучението в дух на демокрация в училище може да бъде подпомогнато и от
практика, основана на жизнения опит на учениците, например, изработването на учили-
щен правилник, създаването на училищен парламент, симулативни игри, училищни вест-
ници, участие в разрешаването на проблеми.

В най-добрия случай гражданското образование и образованието в демократичен
дух не трябва да се ограничават в рамките на формалното образование - не по-малко
важно е семействата и другите членове на обществото да бъдат привлечени пряко да
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участват в него.” [11]

В. В ПРОГРАМАТА НА ПЕТЪР БАЛКАНСКИ И ЗАХАРИ ЗАХАРИЕВ. Авторите (1998)
пишат за тесен (политико-правно ядро) и широк (формиране на личността на гражданина)
смисъл на гражданското образование. Те определят съдържателно ядро на гражданското
образование по следния начин: (1). Демокрация, държавност, власт, институции и управ-
ление. (2). Човешки права, свободи, задължения и отговорности. (3). Граждански об-
щество, социално единство и стратификация. (4). Национална идентичност и национална
комуникация и толерантност. [2,37]

По-нататък те излагат Програмата за гражданско образование [2, 80,87-144],
която се осъществява чрез различните учебни дисциплини, СИП, ЗИП, час на класа,
извънкласни и извънучилищни дейности. Теми:

1. Ценности на демокрацията: какво е демокрация; най-важни ценности на демо-
крацията; основни принципи, на които се изгражда българското демократично общество.

2. Форми на организация на обществото: семейство, род, племе, държава; народ,
нация; взаимоотношения между държавите; наднационални и наддържавни общности.

3. Държавна власт и държавни институции в Република България: форми на държав-
на власт; видове власт и разпределение на властите; функциониране на основните
държавни институции.

4. Основни права и отговорности на българския гражданин: Конституцията на
България като гарант на законността; основни права и свободи на българския гражда-
нин; задължения на българския гражданин; единство между права и задължения; над-
държавни органи, съблюдаващи правата на гражданина; международни документи и
институции, защищаващи гражданските права.

5. Политически живот в България: политически партии и организации; политически
живот, политически избори; синдикални организации; недържавни, неправителствени
организации, обществени сдружения.

6. Териториално и административно устройство на българската държава: терито-
риално-административно деление; централна и местна администрация; дейност на цен-
тралната и местна администрация; избори за местни органи на управление.

7. Гражданинът и неговото положение в българското общество: българското граж-
данство; гражданско състояние и самоличност; имуществено състояние; трудова зае-
тост; правна защита.

8. Икономически условия за гражданско общество в България: право на собственост
- придобиване и форми; пазарни отношения; стопанска инициатива и дейност на гражда-
ните; трудова заетост и роля на държавата.

9. Национална идентичност на българския гражданин: национално самосъзнание
на българина; източници на българското национално самочувствие; нравствени ценности
и гражданска култура на българина; патриотизъм, национализъм, космополитизъм.

10. Различия и противоречия в българското общество: корпоративни потребности
и интереси; малцинства и отношенията към тях; начини и пътища за решаване на конфлик-
та, постигане на консенсус.

11. Религиозни общности и институции в България: религията като достижение на
световната цивилизация и култура; световните религии; религиозните вярвания на
българския народ; верска търпимост и толерантност; проблемът със сектите.

12. България в контекста на междудържавните отношения: икономическа и поли-
тическа интеграция в света; институции, регулиращи отношенията между държавите;
международни правни договорености, закрилящи гражданина; мултикултурни взаимодей-
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ствия и междукултурен диалог.
13. Глобални проблеми на човечеството: екологията; демографията; ресурсите;

световната сигурност; международни движения и организации, свързани с решаването
на глобалните проблеми; проекции на глобалните проблеми в България.

14. Здравна култура на гражданина: пътища за постигане на здравословен начин
на живот; предпазване от застрашаващи здравето фактори.

15. Семейни отношения: домът, в който живеем; създаване на семейство; семейни
отговорности.

16. Поведение на гражданина в екстремални условия: източници, заплашващи си-
гурността и живота на човека; начини за действие в критични ситуации; оказване на
първа помощ; национални и международни институции за гражданска защита при рискови
ситуации.

17. Гражданинът в информационното общество: роля на медиите в обществения
живот; използване на информационните източници в обществения живот; нравствени и
правни проблеми, породени от използването на информационните технологии; социални
последици от информационните технологии.

18. Живот в училищната общност: училищните общности и отношенията във и
между тях; училищни празници, ритуали и традиции; училищно самоуправление.

19. Участие в местния живот: устройство и дейности на местното самоуправле-
ние; обслужване на населението от местните власти; услуги, които може да се получат
от местната власт; начини и средства за въздействие върху местното самоуправление;
форми на участие в местното самоуправление.

20. Култура на поведението: правила на поведение в обществото; култура на
общуването; култура на бита; нравствени и естетически основи на поведението.

21. Приносът на България в световната култура: българската културна традиция
и световната цивилизация; българите и славянския свят; именити българи с принос в
областта на науката, изкуството и техниката.

Както се вижда, програмата е твърде широка и надхвърля рамките на понятието
“гражданско образование” - теми 14 и 20 и спорната 15. В тема 2 липсва етническата
общност. Освен това, почти напълно е игнориран етно-културния и особено интеркултур-
ния аспект на човешките взаимоотношения, като е застъпен само на глобално ниво в
тема 12. Очевидна е и националистическата ориентация - тема 10, 11 и особено 21 -
липсва приноса на другите етноси и познаване на техните култури; ориентацията е само
към славянския свят; умението да се прави сравнителен анализ на две различни култури
се свързва с позициите на българската и т.н.

Г. В ПРОГРАМАТА НА РУМЕН ВЪЛЧЕВ. Румен Вълчев определя няколко основни
насоки на гражданското възпитание: (1). програми за личностно развитие, за себепозна-
ване, както и за развитие на междуличностна чувствителност на умения за общуване и
диалог с другите хора (за комуникативни умения, за развитие на творчески способности,
за морално развитие, за здравно възпитание) като стъпка към развитие на отговорно
гражданско поведение; (2). програми за изграждане на хармонични отношения с природата
- екологическо възпитание, програми в духа на устойчивото развитие; (3). програми за
изграждане на човешки взаимоотношения, основани на зачитането на основните човешки
права - програми за междукултурно възпитание, програми за обучение в човешки права
и познаване на законите и програми за решаване на конфликтни ситуации; (4). програми
за семейни отношения - планиране на семейния живот, сексуално възпитание и подготовка
за семеен живот; (5). програми за обучение в дух на разбирателство и мир - глобално
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образование и образование за мир; (6). програми за политическа социализация на младия
човек.[9]

Всяка от тях съдържа до голяма степен елементи на останалите... при всяка една
от тях,  дадена част от социалната действителност е изведена на първи план... учителят,
училището и децата да имат възможността да избират... нито е разумно, нито  е реално
да се смята, че в даденото училище с едни и същи ученици могат да бъдат въведени
повечето от изброените програми... да се обучава учителят да работи по всичките
програми и как да комбинира елементите, когато е избрал една от тях... наличието на
тези програми ще даде възможност на учителите по отделните дисциплини да включват
елементи в своите часове. [Пак там]

Според Вълчев, доброто обучение се основава на познавателни, афективни и
поведенчески елементи. Гражданското образование означава разбиране на миналото,
на историята и традицията, въплътена в културата, в борбите за демокрация в рамките
на законите. Същевременно то означава динамичен подход към обществото, към набо-
лелите му проблеми, както и ориентация към бъдещето, в което водещи трябва да бъдат
справедливостта, мирът и демокрацията. [Пак там]

Д. СПОРЕД ОФИЦИАЛНАТА АМЕРИКАНСКА ДОКТРИНА.Формулирана е на Втората
годишна конференция по гражданското образование в Белия Дом,през май, 1995. [97]

Гражданите трябва да знаят и разбират такива централни теми като:
1. Природата на гражданския живот, политиката и правителството и защо полити-

ката и правителството са необходими; целите на правителството; съществените харак-
теристики на лимитираното и нелимитирано правителство; природата и целите на консти-
туцията и алтернативните пътища за организиране на конституционни правителства.

2. Историческите, философски и икономически основания на американската поли-
тическа система; отчетлива характеристика на американското общество и политичес-
ката му култура; ценностите и принципите на американската конституционна демокра-
ция: индивидуалните права и задължения, грижата за общото благо, правото на закона,
законността, равенството, плурализма, истината, патриотизма, федерализма и разде-
лението на властите.

3. Реализацията на целите, ценностите и принципите на американската демокра-
ция в Конституцията, как се разпределя властта на национално и местно равнище; как
са организирани мастните власти; мястото на закона в политическата система; възмож-
ности за избор и участие в политическата система.

4. Отношението на САЩ към другите страни и участието в световните работи; как
е организиран светът политически; функциите на основните международни организации.

5. Роля на гражданина в Американската демокрация; разбиране за гражданство;
права и задължения; граждански диспозиции и черти на характера (любезност, уважение
на закона, съзнателност, критично отношение, настойчивост, готовност за преговори и
компромиси, самодисциплина, морална отговорност, честност, защита и уважение на
човешкото достойнство, съчувствие); възможности за вземане на решения за участие
в гражданските дела.

6. Формиране на интелектуални (критично мислене, разбиране на фактите, умение
за оценка, умение за дискутиране и защита на собствената позиция) и партисипаторни
навици, необходими за компетентно и отговорно участие и за влияние върху политиката.

7. Гражданското образование се осъществява чрез формални и неформални
програми.  Формалните трябва да осигуряват основните знания и умения за участие в
гражданския живот. Неформалните програми са свързани с училищното общество и
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локалното социално пространство и имат допълващ характер.

Е. СПОРЕД МАРГАРЕТ БРЕНСЪН.Маргарет Бренсън дава примерно разпределение
на курикулума по гражданско образование.

В 1 - 2 клас учениците изучават по30 ч. през учебната година, фокусирани върху
закон, власт, законност, отговорност. В 3-4 клас - 40 ч. за всеки клас, фокусирани върху
обществото и държавата, местното и национално управление. Същевременно гражданс-
ката проблематика присъства и като част от обучението по четене, литература, мате-
матика, природни и обществени науки, физическо възпитание и т.н.

В 5 клас учениците изучават 40 ч. през учебната година интегрирани в курса по
история на САЩ, гражданство и правителство и география. В 6-7 клас - 4 двуседмични
единици във всеки клас (30 ч.), фокусирани върху сравнителна политология, като част
от програмата по световна цивилизация. В 8 клас - едносеместриален курс (60 ч.) върху
Конституцията и управлението на САЩ. Паралелно действа интегрирана програма в
другите предмети, съобразно стандартите по гражданско образование  фокусирана на
тема власт, пълномощия, екология, социални аспекти на живота в обществото.

В 9-10 клас учениците изучават шест двуседмични занятия на клас (40 ч.), върху
сравнителните политически философии и политическите системи в световната история.
В 11 клас - 60 ч. курс по социални науки върху историята на САЩ и правителството й в
ХХ век. В 12 клас - целогодишен курс (120 ч.), по гражданско образование.

Всички занятия се водят на базата на националните стандарти по гражданско
образование. За 1-4 клас основата е 30 мин. на ден, за 5-12 клас - 40 мин. на ден.

Според Бренсън училището трябва стриктно да контролира екстракурикулума (не-
формалната програма), основно състоянието на училищното общество. Неговото зна-
чение не бива да се преувеличава. Възрастните  трябва да го управляват в съответствие
с демократическите ценности и принципи.

Ученическото участие в екстракурикулума трябва да бъде интегрална част от
гражданското образование, започващо в ранна възраст и разширяващо се с течение на
годините. То трябва да се разглежда като лаборатория за формиране на партисипаторни
умения и навици.

Гражданското образование не трябва да повтаря по своята организация системното
обучение по учебните предмети. То трябва да се организира като дългосрочен и непре-
къснат процес и основно да се насочи към процеса на правене на избор в състоянието
на пълна информационна осведоменост.

Особено значение има примерът на видни исторически лица, литературни и фил-
мови герои и съответно антигерои. Гражданското образование трябва да се осигурява
с примери за защита на правата на човека, политическо освобождение, изпълнение на
гражданските задължения, проява на граждански ценни черти на характера, извършване
на смели решения и пр.

Гражданското образование трябва да осигурява възможности за извършване на
обществени услуги чрез доброволно участие в инициативи на гражданското общество
или на правителствените институции. Да се осигури възможност за интензивни контакти
с длъжностни лица, експерти и граждански лидери.[49]

Ж. В CIVITAS: РАМКИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ. Проектът “CIVITAS:
рамки на гражданското образование” (CIVITAS: A Framework for Civic Education) е разрабо-
тен след продължителни дискусии на около 60 академични преподаватели, учени, учи-
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тели от средното училище и лидери на граждански групи и обединения (автори, консул-
танти и рецензенти). [53] Той определя сърцевината на гражданското образование в
САЩ - указва какво трябва да знае и умее възрастният човек, за да е ефективен гражданин
на демократичното общество.[39] Проектът съдържа описание на учебното съдържание,
образователни цели и идеи за организиране на обучението и възпитанието на децата в
три основни насоки: граждански знания и навици, гражданско участие, граждански добро-
детели. [39; 53]

Гражданското образование в условията на демокрацията е свързано със самоуп-
равление, с активно участие, а не с пасивно, неохотно съгласие с действията на другите.
То е свързано с възможности за увеличаване на общото благо и защита на индивидуалните
права и свободи. Неговата мисия е формиране на знания за обществените дела и разра-
ботване на навици и умения за използването на тези знания ефективно. То прави възможно
отговорното участие на гражданина в общите социални дейности. [39]

ТЕРМИНОЛОГИЯ. Р.Фриймен Бътс (R.F. Butts), основният автор на проекта изби-
ра наименованието “CIVITAS”, в което е вложен многопосочен смисъл. Основата са
латинските думи “civis” - гражданин и “civilitas” - поведение (поведение, очаквано от
добрия гражданин в Републиканския Рим).

Civitas е рядко използвана дума в английския и е заимствана от френски. В нача-
лото е означавала съчувствие с причините на Великата френски революция от 1789 г. В
английския език е с две значения: (1) политическо общество или правителство, в републи-
канския строй и (2) типът гражданство, който републиката изисква. Следователно, “Civitas”
е типът образование необходимо за укрепване на републиканския строй и типът обра-
зование, който по най-подходящия начин създава демократичното гражданство. [54]

Според Бътс, думата civitas е най-точното наименование за гражданското
образование. Това не е поради желание за оригиналност, а е най-икономичният път за
определяне на целите на гражданското образование: (1). какво трябва да знаят учениците
за правителството, историята, ценностите, принципите и учрежденията; (2). какво трябва
да правят учениците за да бъдат добри граждани и да участват в живота на училището,
семейството, общността, страната и света.[55]

ДВАНАДЕСЕТТЕ ТАБЛИЦИ НА CIVISM. Бътс предложи оригинално наименование
на курикулума по гражданско образование -  “12 таблици на Civism” (Tables of Civism) по
подобие на дванадесетте таблици със закони в Древния Рим. Думата civism се определя
в Оксфордския речник на английския език като “принципи на доброто гражданство”. Това
са 12 морални категории, важни за гражданските дела и общи задължения на педагозите.
Според него всички учители, независимо от предмета са длъжни да ги следват, те
всичките са “учители по гражданско образование”. [57]

Задълженията на гражданина унифицират и имат отношение към обединението
на хората като политическо общество - UNUM. Човешките права са част от PLURIBUS.
И двете страни трябва да се изучават и защищават. Училището е мястото, където се
трупа такъв опит, където детето се учи да се възприема в обществен контекст и да
приема отговорност за своите постъпки като гражданин.
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Основните понятия имат следния смисъл:
Законност - справедливост в обществените контакти. Това е първостепенно дос-

тойнство на обществените учреждения, необходимост на всяко общество. Изисква
силно морално чувство и добри намерения.

Свобода - равенство в основните свободи; право на лично достойнство, саморе-
ализация и сигурност; право и възможност да се мисли, изразява, пита, вярва без
каквито и да е ограничения. Основните граждански свободи са политическата свобода
(право на глас и на избор, на политическа дейност); свобода на словото и медиите; на
съвестта и мисълта; свобода и право на лична собственост; свобода от произволно
задържане. Те трябва да са еквивалентни на правата на човека.

По отношение на гражданското образование свободата се разглежда от  Бътс като
съставена от три елемента: (1). Право, възможност и способност на всеки човек да
живее собствения си живот в достойнство и безопасност и да търси самореализация
като човек и като член на избрана група без произволно ограничение от другите. Свобода
на действията. (2). Право, възможност и способност на всеки човек да каже, прочете,
запита, мисли, провери, изрази, узнае, учи, без произволно принуждение или ограничение
от другите, особено по отношение на случаите, свързани с избор при реални алтернативи.
Свобода на интелекта. (3). Право, възможност и способност на всеки гражданин за
активно участие при формирането на законите и институциите чрез избори и сътрудни-
чество. Свобода на обществено действие.

Авторът се съгласява с Мейкълджон (Meiklejohn) в това, че свободата е фунда-
ментална цел на гражданското образование, заедно със законността и равенството.

Равенство - равни права, отношения и възможности. В Декларацията за незави-
симостта равенството дори предхожда правото на живот, свобода и щастие. За 18 век
това е било тай-важното, но още от тогава равенството се противопоставя на свободата.
Тълкуванието не е по линията на това, че хората са равни (условия и доход), а по
линията, че към тях се отнасят като към равни (права и възможности). Тук е разликата
между демокрация и тоталитаризъм и социализъм (уравнителни общества).

Разнообразие - да има “плуралистична интеграция”. Културните граници са про-
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ницаеми, но се уважава културният нуклей (идентичност и субстанция на културата).
Общата култура е предпоставка за стабилен плурализъм.

Власт - за разлика от първичната власт, законната власт изисква пълномощия,
предоставени от обичаите, законите, конституцията или морала. По определението на
Роберт Макълвер (R.MacIver), властта е установено право в пределите на всеки социален
ред да определя политиката, да взема решения по актуални въпроси и да решава дискусии
или общо казано, да се реализира в качеството на лидер. Във фигуративния смисъл
“властта” означа хората и групите, които притежават това право. Основата на властта
е правото, легитимността, законността (Мортимър Адлер), което се дава от обществото.

Приватност (лична неприкосновеност) - право на индивидите, да живеят в
достойнство и да решават самостоятелно. Децата имат определени права в това отно-
шение, но родителите им и училището носят отговорност  за тяхната защита и пр.

Дължимо поведение - следване точно на предписанията.
Право на собственост - основно право и отговорност, различие на “мое и твое”.
Участие - народен суверенитет или обществен контракт. Преките и представителни

демокрации го изискват.
Истина - ние трябва да имаме право и възможност за различаване на истината и

лъжата (полуистината) в социален контекст.
Патриотизъм - гражданско знание и задължение в демократическия процес или

баланс между права и задължения.
Томас Хобс отбелязва деликатния баланс между индивидуалните свободи, които

са абсолютни и законите, които ни управляват. Твърде много закони и следва тоталита-
ризъм; твърде малко закони и следва хаос. Правилният път е свобода с ограничения -
хората доброволно и след дискусия се отказват от определени индивидуални свободи,
за да се гарантира тяхната защита. Това е същността на обществения договор. [57]

З. СПОРЕД ЧАРЛЗ КИГЛИ. Чарлз Кигли описва курикулума като съдържателни
центрове: (1). История. Запознатост с политическата, икономическа и социална история
на своята страна и на света. (2). География. Запознатост с политическата, икономическа
и социална география. (3). Основни политически идеи. Запознатост с фундаментални
понятия като народен суверенитет, конституционализъм, индивидуални права, общо
благо. (4). Политическа система. Запознатост с политическите институции и с граж-
данското общество (цели, начин на работа, лидери) и разбиране за механизмите на
влияние върху хората. (5). Юридическа система. Запознатост с функционирането на
юридическата система и правата и задълженията на гражданина спрямо нея. (6). Основни
икономически идеи. Запознатост с основните понятия  и принципи на икономиката на
своята страна и на света. (7). Взаимодействие на страните. Запознатост с организа-
цията на света и ролята на международните правителствени и неправителствени орга-
низации. (8). Източници на информация. Запознатост със значението на медиите в
свободното общество и начините за влияние върху общественото мнение. [90]

2.3. СТАНДАРТИ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

ИСТОРИЯ НА СТАНДАРТИТЕ.Създаването на стандарти за гражданско образование
започва през 90-те години на ХХ век. Идеята е да се уеднакви подходът и да се създаде
нормативна база за оценяване на резултатите от гражданското образование.
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Лидери са САЩ, където бяха приети стандартите на ниво детска градина - 12 клас
през 1994 г. на основата на проекта CIVITAS, който дава съдържателните рамки на
гражданското образование.

През 1995 г. в Прага над 400 образователни и политически лидери от 52 страни се
срещат на конференция по гражданско образование. Проекта CIVITAS и Националните
стандарти на САЩ са основният център за дискусии. Конференцията е на тема “Укреп-
ване на гражданството и гражданското образование на Изток и Запад”. Целта е да се
обмени информация за системите за гражданско образование и да се създадат универ-
сални международни стандарти за гражданско образование

Съвременният опит има своята предистория. Преди повече от 300 години чешкият
педагог Ян Амос Коменски (Comenius) описва в своите произведения идеята си за “светов-
ни образователни стандарти”. Той виждал във всеобхватните системи за народна прос-
вета средство за постигане на ред и безопасност в разораната от Тридесетгодишните
религиозни, етнически и националистически войни. Коменски предлага гледна точка,
наречена пансофизъм, тоест универсално знание, което децата трябва да учат и което
е път към универсалния свят. Той предвижда и универсална училищна система, предназ-
начена за универсално образование (panpaedia). Народното образование трябва да съз-
дава обща политическа и интелектуална среда, необходима за демократичната гражданска
култура във всички страни.[52]

Стандартите на България се разработват през 2000 година, бяха обсъждани на
национални форуми и влизат в сила след публикуването им в Държавен вестник.

2.3.1. НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ НА САЩ ПО
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Националните стандарти на САЩ по гражданско образование (National Standards
for Civics and Government) са публикувани през Ноември 1994 г., като в подготовката им
са участвали голям брой хора от различни институции. Основен автор на националните
стандарти, както и на свързания с тях проект CIVITAS, даващ рамките на гражданското
образование (1991) е Р. Фриймън Бътс (R.F.Butts, Уйлям Ръсел, W.Russell) - професор
в Колумбийския университет.

Стандартите са предназначени за всички ученици (от детската градина до 12 клас)
и са структурирани около пет фундаментални въпроси: (1). Що е правителство и какво
върши то?  (2). Какви са основните ценности и принципи на американската демокрация?
(3). Как конституционното правителство реализира целите, ценностите и принципите на
американската демокрация? (4). Какви са отношенията на САЩ и другите страни в
света? (5). Какви са ролите на гражданина в американската демокрация?

Темите, които трябва да бъдат изучавани от учениците отговарят на фундамен-
талните ценности и принципи, изложени в CIVITAS. [53; 52]

Следва списък на стандартите. ДГ означава детска градина, 1-4, 5-8, 9-12 - съ-
ответните класове. Отделно всеки стандарт съдържа детайлно описание на учебно
съдържание и основни умения на учениците. [82; 38]

1. ГРАЖДАНСКИ ЖИВОТ, ПОЛИТИКА И ПРАВИТЕЛСТВО
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(ДГ) Какво е това граждански живот, политика и правителство? Децата
трябва да разберат че политиката и правителството са необходими и интегрални еле-
менти на всяко общество, тъй като без тях хората не са в състояние да достигнат
целите си или поради наличието на множество общи проблеми, като националната защита
или регулиране на вътрешната и международна търговия.

Някои правителства се стремят да защитят определени индивидуални права; други
преследват религиозни или утопични идеологически цели. Децата трябва да разберат,
че целите, приети от правителството влияят на връзката между личността и правител-
ството и между правителството и обществото в цялост. По такъв начин целите на
правителството определят дали едно общество е свободно или не.

Стандартите също подчертават значението на конституцията и конституциона-
лизма, изхождайки от природата и целите на конституцията.

Децата трябва да могат да направят разлика между ограничено (конституционно)
правителство и неограничено правителство и между действаща конституция и такава,
която е само фасада и прикритие на деспотични и тоталитарни режими. Децата трябва
да разберат какво е “право на закона”, кои средства са законни, защо това е характерис-
тика на ограниченото правителство, което защищава в определени от закона граници
автономната, самоорганизираща се и спонтанна обществена сфера, известна като “граж-
данско общество” и трябва да разберат как гражданското общество може да подкрепя
ограниченото правителство.

Децата трябва да разберат отношението на ограниченото правителство към по-
литическата и икономическа свобода. Те трябва да знаят какви условия са необходими
за конституционното правителство за да работи успешно. Накрая, децата трябва да
бъдат осведомени за алтернативните пътища, по които другите страни организират
своите конституционни правителства.

(1-4) Какво е това правителство и какво прави то? (A). Що е правител-
ство?  (B). Къде и от кого членовете на Правителството получават пълномощия да
изработват, прилагат и отстояват правила и закони? (C). Защо е необходимо правител-
ството? (D). Кои са най-важните неща, които Правителството прави? (E). Какво е пред-
назначението на правилата и законите? (F). Как Вие можете да оцените правилата и
законите? (G). Каква е разликата между лимитирано и нелимитирано правителство?
(H). Защо е важно да се ограничи властта на правителството?

(5-8) Какво е граждански живот, политика и правителство? (A). Какво е
граждански живот, политика и правителство? Защо са необходими правителството и
политиката? Какви цели обслужва правителството? (B). Какви са важните харак-
теристики на лимитираното и нелимитирано правителство? (C). Каква е същността и
целите на конституцията? (D). Какви са възможностите за организиране на конституци-
онните правителства?

(9-12) Какво е граждански живот, политика и правителство? (A). Какво е
граждански живот, политика и правителство? Защо са необходими правителството и
политиката? Какви цели обслужва правителството? (B). Какви са важните характерис-
тики на лимитирано и нелимитирано правителство? (C). Каква е същността и целите на
конституциите? (D). Какви са възможностите за организиране на конституционните
правителства?

2. ОСНОВНИТЕ ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ НА АМЕРИКАНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ
(ДГ) Каква е основата на американската политическа система? Децата

трябва да изучат основните идеи на американската конституционна демокрация. Идеята
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за конституционализъм, например, е в това, че законното правителство се ограничава,
както в своите цели, така и в средствата, прилагани при преследването на тези цели.

Трябва да се разбере как Конституцията е оформила американското общество и
какви са главните му характеристики, какви са особеностите на американската полити-
ческа култура, уникалните особености на националната идентичност и политически живот.

(1-4) Какви са основните ценности и принципи на американската демо-
крация? (A). Кои са най-важните ценности и принципи на американската демокрация?
(B). Какво мислят американците за тях самите и правителството на САЩ? (C). Защо е
важно за американците да споделят определени цели, принципи и ценности? (D). Защо
разнообразието в САЩ е нейно преимущество?  (E). Как трябва да се противостои на
конфликтите, породени от различията, да се предотвратяват и управляват? (F). Как
могат хората заедно да променят ценностите и принципите на американската демокрация?

(5-8) Кои са основанията на американската политическа система? (A).
Каква е същността на американската идея за конституционно правителство? (B). Какви
са отличителните характеристики на американското общество? (C). Какво е американска
политическа култура? (D). Кои са основните ценности и принципи на американката
конституционна демокрация?

(9-12) Кои са основанията на американската политическа система? (A).
Каква е същността на американската идея за конституционно правителство? (B). Какви
са отличителните характеристики на Американското общество? (C). Какво е американска
политическа култура? (D). Кои са основните ценности и принципи на американската
конституционна демокрация?

3. КОНСТИТУЦИОННОТО ПРАВИТЕЛСТВО РЕАЛИЗИРА ЦЕЛИТЕ, ЦЕННОСТИТЕ И
ПРИНЦИПИТЕ НА АМЕРИКАНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ

(ДГ) Как  правителството включва целите, ценностите и принципите
на  демокрацията? Децата трябва да разгледат пътищата и средствата, чрез които
Конституцията предпазва от потенциална злоупотреба с пълномощия. Тя ограничава
пълномощията и по този начин разсейва властта. Това разсейване е по няколко линии:
федерализмът, с няколкото нива на управление; взаимен контрол на различните власти
и нива; ограниченост на пълномощията на всяко учреждение и пр.

Трябва да се разберат основните функции и организация на учрежденията на пра-
вителството във вътрешен и външен план. Особено важно е нивото на местната власт,
тъй като тя обезпечава болшинството граждански услуги за хората и е най-достъпна.
Знанието за нея трябва да е най-добро.

Гражданите трябва да разбират функциите на закона в свободното общество. Те
трябва да разбират, че има много възможности както за създаване и промяна на законите,
така и за тяхното изпълнение. Те трябва да разбират значението на общественото мнение
и как политическата комуникация чрез мас-медиите им влияе. Накрая, гражданите трябва
да имат някакво знание за политическите партии, кампании и избори в политическата
система; и те трябва да знаят нещо за многото групировки на интереси в политиката.

(1-4) Как конституционното правителство реализира целите, ценнос-
тите и принципите на американската демокрация? (A). Какво е Конституция на
САЩ и какво е нейното значение? (B). Какво прави федералното правителство за да
защити индивидуалните права и да увеличава общото благо? (C). Какви са основните
задължения на федералното правителство? (D). Какви са основните задължения на
местните власти? (E). Кой Ви представя в законодателните органи на  местно и нацио-
нално равнище?
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(5-8) Как конституционното правителство реализира целите, ценнос-
тите и принципите на американската демокрация? (A). Как са разпределени и
лимитирани властта и отговорностите на правителството, според Конституцията на
САЩ? (B). Какви са дейностите на федералното правителство? (C). Как са организирани
местните правителства и какви са техните функции? (D). Кой Ви представя в местните
и национални ръководни органи? (E). Какво е значението на закона в американската
конституционна система? (F). Как Американската политическа система дава възмож-
ности за избор и участие?

(9-12) Как конституционното правителство реализира целите, ценнос-
тите и принципите на американската демокрация? (A). Как са разпределени и
лимитирани властта и отговорностите на правителството, според Конституцията на
САЩ? (B). Какви са дейностите на федералното правителство? (C). Как са организирани
местните правителства и какви са техните функции? (D). Какво е значението на закона
в Американската конституционна система? (F). Как американската политическа система
дава възможности за избор и участие?

4. ОТНОШЕНИЯТА НА САЩ И ДРУГИТЕ СТРАНИ В СВЕТА
(ДГ) Какви са отношенията на САЩ с другите страни? Децата трябва да

разберат как светът е организиран политически; как е разделен на страни и как тези
страни си взаимодействат. Те трябва също да могат да определят значението на прави-
телствените и неправителствени международни организации.

На гражданите е нужно знание за историята на отношенията на САЩ със света. Те
трябва да знаят как вътрешната политика и конституционните принципи влияят на ролята
на страната в света. Те трябва да знаят как е устроено Външното министерство и как
действа. Например, те трябва да могат да обяснят идеята за националните интереси, а
също влиянието на конституционните ценности и принципи в международните работи.
Накрая, те би трябвало да имат представа и за обратното влияние на другите страни
върху САЩ.

(1-4) Какви са отношенията на САЩ и другите страни в света? (А). Как
светът е разделен на страни? Как различните страни си взаимодействат една с друга?

(5-8) Какви са отношенията на САЩ и другите страни в света? (A). Как
светът е организиран политически? (B). Как САЩ влияе на другите страни и как другите
страни влияят на американската политика и общество?

(9-12) Какви са отношенията на САЩ и другите страни в света? (A). Как
светът е организиран политически? (B). Как вътрешната политика и конституционните
принципи на САЩ определят отношенията им със света? (C). В какво се изразява влия-
нието на САЩ върху другите страни и как другите страни влияят на американската
политика и общество?

5. РОЛИТЕ НА ГРАЖДАНИНА В АМЕРИКАНСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ
(ДГ) Ролите на гражданина. Децата трябва да разберат двете основания на

гражданските ценности - класическият либерализъм, който подчертава защитата на
индивидуалните права като главна цел на правителството и класическият републикани-
зъм, който подчертава първенството на гражданските ценности и на колективното благо.
Трябва да се разбере, че между тях възникват конфликти. Индивидуалните права, напри-
мер, могат да се противопоставят на концепцията за колективното благо.Те трябва да
разбират, че понякога има несъответствие между идеалите и тяхната реализация.

(1-4) Какви са ролите на гражданина в американската демокрация? (A).
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Какво означава да си гражданин на САЩ? (B). Какво трябва да направи човек за да е
гражданин? (C). Кои са основните човешки права в САЩ? (D) Кои са основните задължения
на американците? (E). Кои добродетели и черти на характера са важни за съхранение и
усъвършенстване на американската демокрация? (F). Как американците могат да вземат
участие в тяхното държавно управление? (G). Какво е значението на политическото
ръководство и социалните услуги?  (H). Как американците могат да избират лидери?

(5-8) Какви са ролите на гражданина в американската демокрация? (A).
Какво е гражданство? (B). Какви са правата на гражданите? (C). Какви са отговорностите
на гражданите? (D). Кои добродетели и черти на характера са важни за съхранение и
усъвършенстване на американската демокрация? (E). Как гражданите могат да вземат
участие в обществения живот?

(9-12) Какви са ролите на гражданина в американската демокрация? (A).
Какво е гражданство? (B). Какви са правата на гражданите? (C). Какви са отговорности-
те на гражданите? (D). Кои добродетели и черти на индивидуалния и национален характер
са важни за съхранение и усъвършенстване на американската демокрация?  (E). Как
гражданите могат да вземат участие в обществения живот?

2.3.2. ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
(СТАНДАРТИ) ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ГРАЖДАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Дадени са по публикувания във вестник “Учителско дело” проект.

І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ

СЪЩНОСТ. Гражданското образование е в основата на личностното развитие и
подготовката на младия човек за социална реализация чрез познаването, владеенето и
ползването на човешките права и свободи, съобразени със законите на демократичното
общество.

ЦЕЛИ. Главна цел: Гражданското образование подпомага развитието и утвърж-
даването на младия човек като гражданин, който: (1). е автономна свободна личност,
способна да поема отговорност за себе си и за другите; (2). познава и отстоява своите
права, свободи и отговорности; (3). съзнава духовното си единство с българския народ,
родината и европейските народи; (4). създава осъзнати отношения с държавата и обще-
ството; (5). владее механизми за конструктивно социално участие и промяна.

Конкретни цели:
1. Придобиване на знания за жизнено важни социални сфери (семейство, училище,

работна среда, малка общност и др.), изграждане на граждански нагласи и умения.
2. Усвояване на общочовешките ценности и на законите на демократичната дър-

жава.
3. Познаване устройството и дейността (структура и функции) на държавните и

съюзни институции (Българската държава и Европейския съюз), както и на гражданското
общество.

4. Ориентиране в глобалните и регионални процеси в динамично променящия се
съвременен свят и създаване на отговорно поведение за участие в обществения живот.
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ. (1).Зачитане на човешкото достойнство и равните неотмени-
ми права. (2). Плурализъм и толерантност. (3). Достъпност до основните постижения на
световната култура. (4). Личностно отношение, аргументираност и убеденост, творческо
и критично мислене. (5). Интердисциплинарност. (6). Практическа насоченост.

ОСНОВНИ ВРЪЗКИ И ЗАВИСИМОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ С
ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА. Водеща роля за осъществяване
на гражданското образование в училище (1-12 клас) имат предметите от Културно-
образователната област Обществени науки и гражданско образование: Роден край, Чо-
векът и обществото, История и цивилизация, География и икономика, Философия (Пси-
хология и логика, Етика и право, Философия), Свят и личност.

Предметите от останалите Културно-образователни области имат съществено
значение за гражданското образование чрез прилагане на основните принципи за граж-
данско образование и чрез възможностите на учебното съдържание на съответните
предмети.

ІІ. ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ПО
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

В резултат на обучението си по предметите от задължителната подготовка, при
завършването на образователна степен или етап, ученикът:

ОСНОВНА СТЕПЕН - НАЧАЛЕН ЕТАП
(Ядра на учебното съдържание - знания, умения, отношения)
1. Аз и моят свят. (1.1). Познава достойнството и равните, неотменими права

на човека. (1.2). Познава значението на семейството и рода; различава училището като
институция и общност; познава различни форми на училищния живот и определя мястото
си във взаимоотношенията между тях. (1.3). Описва родното селище и родния край и
различава столицата. (1.4). Изгражда чувство за увереност и умение за общуване.

2.Аз съм гражданин на моята държава. (2.1). Разпознава националните сим-
воли (герб, знаме, химн), различава основните държавни институции (Народно събра-
ние, Правителство, Президент), познава и описва официалните празници в РБ. (2.2).
Обяснява понятието “гражданин на България”, познава основните права, свободи и
отговорности, знае правата на детето и основните организации в тяхна подкрепа. (2.3).
Определя своята гражданска идентичност като описва и дава примери за значими наци-
онални културни достижения. (2.4). Умее да защитава правата си без да нарушава правата
на другите.

3. Аз и светът.  (3.1). Различава мястото на България в съвременна Европа.
(3.2). Разграничава (обособява) Балканския полуостров като част от Европа и обяснява
неговите природни и културни особености. (3.3). Познава мястото на Европа в света.

4. Аз и светът на възрастните. (4.1). Различава основните видове собстве-
ност. (4.2). Описва професии, длъжности и взаимоотношенията между тях. (4.3). Разбира
ролята на съвременния пазар и значението на парите. (4.4). Може да разпределя
семейните доходи и да планира личен бюджет.

5. Защита на живота и реакции в критична ситуация. (5.1). Познава пра-
вилата за безопасност на движението и умее да ги спазва. (5.2). Знае как да постъпва и
към кого да се обърне при нужда в опасни за живота и здравето ситуации (бедствия,
аварии, инциденти). (5.3). Изгражда начални умения за справяне в критични ситуации и
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конфликти.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
(Ядра на учебното съдържание - знания, умения, отношения)
1. Политическа и икономическа карта на света. (1.1). Определя по основни

белези и привежда примери за монархия, република, демокрация, авторитаризъм, тота-
литаризъм, натурално стоково стопанство, централизирано и пазарно стопанство. (1.2).
Дефинира понятието “държава”, проследява промяната на границите и техните функции
за България и страните от Европа, като привежда примери и коментира Шенгенското
споразумение като начало на междудържавното пространство без граници. (1.3).
Демонстрира знания за Международните икономически организации (ЕС, Световна банка,
МВФ и др.); прави заключения за съвременните тенденции в световната икономика,
проследява възникването и развитието на идеята за обединена Европа. (1.4). Подбира
информация, изследва и интерпретира различни видове документи (карти, графични
изображения, текстове и др.).

2. Многообразие и идентичност на личността. (2.1). Различава етническа,
религиозна и езикова принадлежност: разграничава етническа група и малцинство; описва
основните религии и териториалното им разпространение и обяснява влиянието им
върху общественото развитие; изброява езиковите семейства и показва териториалното
им разпространение, дефинира понятието “майчин език”. (2.2). Привежда примери за
приноса на България в европейското и световно културно наследство. (2.3). Познава
образователната система в България. (2.4). Обяснява социалните аспекти на трудовите
взаимоотношения (трудово законодателство и трудова заетост).

3. Икономиката и нейните механизми. (3.1). Дефинира понятието “национално
стопанство” и разграничава основните стопански сфери и отрасли. (3.2). Прави заклю-
чения за усвояване и управление на различните видове ресурси по региони и страни.
(3.3). Разпознава по основни белези: инфлация, инвестиция, лихва, стока, валута, дър-
жавен бюджет, борса и др. (3.4). Проследява и обяснява миграциите в света и България.

4. Права и отговорности на човека. (4.1). Познава Конституцията на РБ като
основен закон на страната. (4.2). Съпоставя правата и отговорностите на гражданина
на РБ с Всеобщата декларация за правата на човека. (4.3). Прави връзки между граждански
конфликти и институциите, които ги решават. (4.4). Определя значението на: равенството,
сигурността и толерантността в обществения живот на страната.

5. Гражданинът и властта. (5.1). Разграничава видовете власти, разделе-
нието им и описва организацията и управлението в РБ. (5.2). Познава ролята и дейността
на политическите и неправителствени организации в обществения живот. (5.3).
Демонстрира знания за избирателното право и избирателната система на РБ. (5.4).
Доказва ролята на общественото мнение и медиите в живота на обществото.

6. Глобалните проблеми на съвременността. (6.1). Обяснява връзката на
природни бедствия и катаклизми с характера на човешката дейност. (6.2). Проследява
разпространението на световните болести и епидемии във връзка с икономическото
развитие на отделните страни и региони. (6.3). Предвижда негативните последици от
демографския взрив и изказва мнение за тяхното ограничаване. (6.4). Оценява значението
на Устойчивото развитие на средата като стратегия за оцеляване на човечеството.
(6.5). Разбира ролята на сътрудничеството между културите за глобалното единство на
света.

СРЕДНА СТЕПЕН - ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
(Ядра на учебното съдържание - знания, умения, отношения)
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1. Гражданите, политиката, демокрацията. (1.1). Проследява възникване-
то и развитието на идеята за демокрация. (1.2). Анализира характеристиките на правовата
държава. (1.3). Познава политическата карта на света, представя основните политически
теории и идентифицира политическите модели за управление. (1.4). Представя промените
на съвременна Европа  и Балканите и определя мястото на България в тях. (1.5). Аргу-
ментира ролята на България като фактор за регионална стабилност в Югоизточна Европа.
(1.6). Коментира разширяването на ЕС към Югоизточна Европа и оценява възможностите
на България за членство.

2. Гражданите, властта и държавата. (2.1). Обяснява механизмите на власт-
та: структурата и функциите на държавните и общоевропейските институции. (2.2).
Осъзнава смисъла и значението на разделението на властите и взаимодействието
между тях. (2.3). Обяснява ролята и значението на регионалното устройство на дър-
жавата. (2.4). Разбира същността на местното самоуправление. (2.5). Познава и може
да участва във форми на граждански контрол върху държавните институции. (2.6).
Изказва аргументиране оценки по граждански и политически аспекти на социалния живот.

3. Национална идентичност и различия в обществото. (3.1). Разграничава
основните социални групи и общности и коментира интересите и проблемите им. (3.2).
Обяснява ролята на езика, религията и традициите за социална обвързаност и различия
в обществото. (3.3). Ориентира се в източниците на противоречия между отделни етни-
чески и религиозни общности. (3.4). Показва готовност за противодействие срещу наси-
лието и стремеж към разрешаване на конфликтни ситуации. (3.5). Познава националните
идеали, традиции и ценности и определя мястото на България в световната култура.

4. Граждани, права и отговорности. (4.1). Проследява развитието на идеята
за гражданско общество. (4.2). Анализира и съпоставя идеята за свободата, човешките
права и гражданските права. (4.3). Демонстрира готовност да защитава своите (и на
другите) граждански права и отговорности. (4.4). Дава оценка на обществени събития
от позициите на правата на човека и българското законодателство. (4.5). Проучва меж-
дународните документи за правата на човека и малцинствата, интерпретира степента
на приложението им у нас и представя резултатите в писмена форма.

5. Гражданинът и икономиката. (5.1). Демонстрира знания за същността на
пазарната икономика и нейните механизми, разкрива особеностите им в България. (5.2).
Доказва глобализацията на икономиката и стремежа на България към устойчиво развитие.
(5.3). Анализира и привежда примери за икономическите условия в България и предлага
обосновани решения за развитие. (5.4). Дискутира върху механизмите и инструментите
на съвременната икономическа политика на България. (5.5). Определя мястото си и
проектира бъдещето си в икономическите отношения. (5.6). Аргументира ролята на
евроинтеграцията и на Европейския съюз.

6. България и светът. (6.1). Познава идеята за “гражданин на света”. (6.2).
Разбира мястото на България в глобалното развитие. (6.3). Осъзнава значението на
глобалните проблеми на човечеството и обсъжда възможните им решения. (6.4). Обос-
новава идеята за мира като условие за развитие на цивилизацията.
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ТРЕТА ГЛАВА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ В ГРАЖДАНСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

Да се изложат всички понятия, които влизат в обхвата на гражданското образо-
вание е практически невъзможно. Някои от тях, обаче е необходимо да бъдат дефинирани,
както и да се даде едно по-пълно изложение, тъй като съставят съдържателните рамки
на гражданското образование, предназначени за разработване на курикулума.

3.1. ГРАЖДАНИН

ДЕФИНИЦИЯ. Дефинира се като човек, който е роден, живее или се натурализира
в определена държава или нация, притежаващ определени човешки, граждански, поли-
тически и социално-икономически права и свободи, задължения и отговорности, които
са защитени, гарантирани и регламентирани в и чрез закона. Той е противоположен на
чужденец и емигрант и се отличава с по-висш статус от поданик. Статусът му се определя
с понятието гражданство. Той изразява принадлежност към определена политическа
общност. [2,206]

АНТИЧНОТО ГРАЖДАНСТВО. В древна Гърция и Рим се формирало общество, не
приличащо на другите общества в древността. Елините го наричали полис - град-държава,
живеещ по свой собствен закон (автономия), хора, граждански колектив. Римляните
наричали своето общество обединение на граждани (civitas от лат. civis – гражданин) или
просто римски народ (populus Romanus). По тази причина и думата полис се превежда
често като гражданска община.

Градовете са самоуправляващи се общини, гражданите са задължени да участват
в обществения живот и управлението. Такова участие се разглежда като служене,
задължение (munus) в полза на обществото. Затова такива градове се наричали муни-
ципии, а техния строй – муниципален. Населението било възпитано в дух на уважение
към личността на гражданина, частната собственост, традициите на колективното реше-
ние на общите дела (самоуправление) и т.н.

Най-важната, определяща черта на обществения живот в античността е общинният
му характер. Малкият брой на населението води до усещане за ценността на всеки човек
и затова съществувала строго спазване система от взаимни права и задължения между
обществото и личността: право на собственост върху земята, участие в защитата на
родината, участие в политическия живот, тоест в управлението на обществото. Човекът,
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обладаващ тези права се считал за гражданин (собственик, воин и политик). Правата
били и задължения, неспазването им можело да доведе до лишение от гражданство или
друго наказание. Гражданите били равни по отношение на права и задължения, съсловно-
класовото деление било непознато.

Управлението на античните общества се осъществява с помощта на изборни
органи, които са временни. Длъжностните лица управляват не самостоятелно, а групо-
во, колегиално. Участието в управлението се разглежда като служене на обществото -
“слугите на народа” трябва да са достойни хора, способни да изпълняват възложените
им пълномощия.

Най-важна черта на живота в античните общности е стремежът към еднаквост,
равенство и взаимопомощ, проявяващи се в различни форми. Колективният им живот
бил консервативен и архаичен. Стремежът бил и за твърда регламентация на частния
живот и личните постъпки на гражданите. Митовете и легендите издигали в култ жерт-
ването на личното заради общественото. С течение на времето, обаче започнало все
по-силно ерозиране на колективистичното заради частното.

Системата от ценности съставя основата на морала на античния гражданин вклю-
чва: автономия – живот по собствени закони, на ниво полис (независимост), и на ниво
индивид (стремеж на отделните граждани да се управляват от своя собствен ум);
автаркия – стремеж всяка гражданска община и отделен гражданин да се самообезпе-
чават; патриотизъм – любов към своето отечество, тъй като именно то е гарант на
благополучието на гражданите; свобода – независимост на гражданина в частния му
живот и при работата му в посока на общественото благо, тъй като то е производно от
усилията на всеки и давало усещане за ценност на своята личност; равенство – ориен-
тация към умереност в бита, формираща навик за съотнасяне на  своите интереси с
чуждите, съобразяване с мнението и интересите на колектива; колективизъм – усещане
за слятост на колектив и граждани, своего рода братство, тъй като участието в колектив-
ния живот се считало за задължение; традиционализъм – почитане на традициите и
техните хранители – прадеди и богове, което е условие за устойчивост на гражданската
община; уважение към личността – усещане за тил или увереност в себе си и в своите
сили; трудолюбие – ориентация към общественополезен труд, в качеството на какъвто
се явява всяка дейност, която пряко или косвено (чрез личното благо) принася полза на
колектива.[19]

ГРАЖДАНИН-РЕПУБЛИКАНЕЦ. Свързана е с опита на Елада и Рим, но е актуална в
много страни на света и до днес. Очертава характеристиките на индивида като член на
политическото общество: чувство за принадлежност към определена политическа общ-
ност, където гражданското общество е средището на гражданския живот; лоялност към
родината (закона, конституцията, съществуващото управление); предимство на граждан-
ските задължение пред личните интереси (личните права са подчинени на гражданския
дълг).[30]

ЛИБЕРАЛНИЯТ ГРАЖДАНИН. Първообраз са идеите на Дж.Лок и Т.Джеферсън.
Дава приоритет на индивидуалните права и свободи. Основните идеи са няколко.

1. Всички хора са равни, независими от задълженията и обстоятелствата.
2. Трите най-важни системи - гражданска, политическа и социално-икономическа

се приемат като универсална ценност и нещо неотменно, за тях е валидна една и съща
нравствена позиция.

3. Всички хора притежават неотменими права (граждански, политически, социал-
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но-икономически и културни), които не могат да бъдат нарушавани от никакви социални
институции и най-вече от държавата. Гражданските права са основани на свободата -
свобода на личността, на мненията и вероизповеданията, на изказванията, на придвиж-
ването, на сдружения и на правосъдие. Политическите права - право на участие в
политическа общност, на упражняване на политическа власт чрез избор на политически
лидери, участие в осъществяването на политически и съдебен контрол. Социално-ико-
номически и културни права - право на индивида на лична сигурност и собственост,
право да живее като цивилизовано същество, на образование, на икономическо равно-
правие.

Развитието на идеята за човешките права става чрез признаване не само на
равенството на хората, но и на основни различия между тях - специфични права на
жените, децата, малцинствата и пр. [Пак там]

Връзката между двете идеи се изразява в два пункта: Индивидуалните права
трябва да са гарантирани законово от държавата, което е свързано с принадлежност
към нея. Индивидуалните права са условие за социална промяна и развитие на законите.
[Пак там]

ДЕЙНИЯТ ГРАЖДАНИН. В последно време доминира едно трето разбиране за
гражданство, което е в основата на модерното гражданско образование поради своя
инструментален характер - ефективна, квалифицирана работа за решение на нашите
общи проблеми. Въпросите за правата и задълженията са важни, но акцентирането
върху обществената работа фокусира на значително по-богато разбиране за гражданство
- възможности, знания и умения, които гражданинът трябва да придобие, за да стане
сериозен и отговорен актьор и създател в обществените дела.[44]

Обществената работа е работа, насочена към решаването на общи проблеми и
към постигането на общи цели. Тя може да е платена или доброволна, индивидуална или
кооперативна. Определящо е насочеността към обществено значими последствия
(признати като такива от хората) и публичността - откритост за проверка. Обществената
работа подлежи на дискусии и интерпретации. Тя създава и строи. Тя твори култура.

Гражданството в неговото инструментално значение е обществена работа. Публич-
ният й характер поставя въпроса за отговорността, взаимността, гражданският дълг и
подоотчетност. [44; 88]

КОДЕКС НА ГРАЖДАНСКО ПОВЕДЕНИЕ. Известни са т.н. “Седем принципа на
публичния живот”, задължителни за поведението на гражданина в Англия:

1. Безкористност - хората, заемащи публична длъжност, трябва да вземат реше-
ния изключително в интерес на обществото. Те не бива да правят това с цел получаване
на финансови или други материални придобивки за себе си, за своите семейства и
приятели.

2. Почтеност - хората, заемащи публична длъжност не трябва да се поставят под
каквато и да е финансова или друга зависимост спрямо външни индивиди и организации,
които биха могли да повлияят върху изпълнението на техните официални задължения.

3. Обективност - в изпълнението на публични задачи, в това число на публични
назначения, отдаване на договори или препоръчване на отделни индивиди за награди,
публичните лица трябва да избират според достойнствата на кандидатите.

4. Отговорност - хората, заемащи публична длъжност, са отговорни за своите
решения и действия пред публиката и трябва да се подлагат на всякакви уместни за
длъжността им внимателни проверки.
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5. Откритост - хората, заемащи публична длъжност трябва да бъдат открити,
доколкото това е възможно, в решенията и действията, които предприемат. Те са длъжни
да представят причини за своите решения и да ограничават информацията само ако
това е от полза за широката публика.

6. Честност - хората, заемащи публична длъжност трябва да обяват всички свои
частни интереси, които са свързани с публичните им задължения и да предприемат
стъпки за разрешаването на евентуалните конфликти по начин, който защищава общест-
вените интереси.

7. Лидерство - хората, заемащи публична длъжност трябва да подкрепят и раз-
пространяват тези принципи чрез своя личен пример.

ГРАЖДАНИНЪТ В ТОТАЛИТАРНИТЕ ОБЩЕСТВА. Има разлика в това, да си граж-
данин в конституционна демокрация и в авторитарен или тоталитарен режим. В демо-
крацията всеки гражданин е пълноправен и равен член на самоуправляващото се об-
щество, обезпечен с определени фундаментални права и задължения. При авторитарните
или тоталитарни режими, гражданинът е задължен да се подчини на командата на другите
Отношението на субекта и държавата не е основано на съгласие.[90]

3.2. ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Гражданското общество (civil society) обхваща обществените
отношения, намиращи се извън областта на правителството (гласуване, плащане на
данъци, участие в съда като заседатели и пр.) и пазара (работа, покупки...). Това са
областите на религиозния живот, доброволните обществени дейности, граждански
обединения, благотворителност и пр. Те се различават от дейностите на правителството
(в тях хората участват доброволно и се ръководят от интересите си) и от частните
дейности (нямат комерсиални цели, последствията са обществено полезни, преследват
общото благо). Тази сфера често се описва като “трети сектор” (област, между държавния
и частния сектор). В демократичните общества то обезпечава връзката между гражда-
ните и държавата. [40; 92]

Гражданското общество предлагаща възможност за дейност, която е едновременно
доброволна и обществена. Тя съчетава основните ценности на частния сектор - свободата
и на обществения - грижата за общото благо. Поради тези причини, гражданското общество
е критерий за истинската демокрация. [40]

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ (NGOs). Чрез доброволно участие в свобод-
но сформирани граждански асоциации (понякога наричани неправителствени организации
или NGOs), гражданите реализират индивидуалните си интереси. Чрез тях те усвояват
знания, навици, отношения и привички, които са същността на демокрацията. Много от
свободно сформираните асоциации на гражданското общество са противовес на против
злоупотребите с властта от правителството.[86]

Гражданското общество включва доброволни асоциации от всякакъв тип: църкви,
землячески организации, кооперативи, съседски организации, благотворителни орга-
низации, съюзи, партии, обществени движения, групи по интереси и др.Болшинството от
тях са породени от неравенството във властта или са етноцентристки по насочеността
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си. Спори се за семейството, но това се прави според границите на определенията,
които са много нееднозначни. Обикновено консервативните автори акцентират на
семейството, местните и други доброволни асоциации, а либералите - на политическите
и др. подобни движения (женски, екологични и пр.), като искат по-плуралистични
тълкувания. [92]

Счита се, че в най-развита форма гражданското общество съществува в САЩ. За
това има исторически причини. Още през ХІХ век Алексис де Токвил отбелязва склонността
на американците към асоциации от всякакъв тип и я обяснява с равенството на услови-
ята за живот в САЩ за разлика от Европа. На тази основа е и американската демокрация,
която се реализира в много повече неполитически форми на сътрудничество. Чрез
асоциациите гражданския живот на хората се изпълва с духа на “обществената корист”
- взаимопомощ, благотворителност, доброволно участие с време и собственост в
обществените дела. [Ib.]

През последните десетилетия в САЩ се говори за криза в гражданското общество,
която се обяснява основно с намесата на държавата в социалната сфера и с общото
нарастване на благосъстоянието, основно по линията на достъпа до услуги. Заговори
се и за възраждане на гражданското общество, свързано с ново разбиране за гражданство
и с нови форми на гражданските асоциации, които от едностранни (свързани с тесни
интереси извън които не могат да мобилизират хората) трябва да станат многостранни.
Дейността на правителството и пазара трябва да се съчетават с гражданското общест-
во (мрежа от граждански асоциации) които допълват дейността на правителството и
фирмите и изпълняват някои техни поръчки, свързани със социалните дейности. [Ib.]

ОБЩНОСТ (COMMONWEALTH). Има две определения. Описателното има отно-
шение към основните ресурси и общият положителен ефект, свързани с отговорност и
власт. Предписващото определение: “самоуправляващо се общество на равни хора,
безпокоящи се за общото благосъстояние”.

ОБЩЕСТВЕН КАПИТАЛ (SOCIAL CAPITAL). Общественият капитал се състои от
навици за участие и граждански добродетели (любезност, честност, сдържаност, толе-
рантност, състрадание, патриотизъм, уважение на ценността и достойнството на всеки
човек, грижа за общото благо, обществена отговорност) или символни признаци,
необходими за конструктивно включване на гражданите в тяхното гражданско общество
и правителство.

Общественият капитал има отношение към общественото доверие, нормите, дейст-
вията и връзките, които хората могат да реализират, за да решат общите проблеми.

Ключов елемент на обществения капитал е доверието между гражданите. Хората,
изпитващи доверие един в друг могат да си сътрудничат в достигането на общи цели.
Роберт Путнам (R. Putnam,1995) прави аналогия на физическия и обществен капитал
(основни човешки инструментални средства) и свързва обществената производител-
ност с характеристиката на обществените организации (мрежа, норми, обществено до-
верие), които облекчават съгласуването и сътрудничеството за взаимна изгода.

Увеличаването на обществения капитал може да стане чрез обучение. Политичес-
кото и гражданско задължение, конструктивните взаимодействия на гражданите с тях-
ното гражданско общество и правителството, изискват интеллектуална основа - знание
на демократическите принципи и практическо приложение в обществените дела. Учи-
лищната програма може да бъде ефективно средство в разработката на интелектуал-
ния капитал, необходим за конструктивно гражданско включване. Гражданските добро-
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детели и навици за участие могат да бъдат развити чрез методите на  кооперативното
обучение (съвместна работа в малки групи за достигане на общи цели) и  сервис-обучение
(service learning - включване на учениците в проекти за служене на общественото благо
в училище или извън него).  [86]

3.3. ПРАВА И СВОБОДИ НА ГРАЖДАНИНА

ДЕФИНИЦИИ. Според Маргарит Бренсън, понятието “права на човека” не се поддава
на лесно и ясно определение. По него се водят дискусии. Най-добрите автори дават
многословни и внимателно дефинирани определения. Според нея, “езикът на правата
има моралните и юридически функции да поставя граници, където това е възможно.”[47]

Човешките права са универсални ценности, които спомагат за моралното поведе-
ние; те изразяват глобални взаимозависимости, а не релативистки или неутрален морал.
Идеята за човешките права се е зародила в средите на европейската цивилизация под
влияние на юдейско-християнската етика, гръцката философия и римското право.

Има различни разбирания за правата на човека.

ТЕОЛОГИЧЕСКА ДОКТРИНА. Човешките права са вечни и неизменни. Корените на
тази идея се откриват в Библията (Новият Завет, Посланието на ап. Павел към Галатя-
ните) и в произведенията на св. Тома Аквински. Първият документ, който ги фиксира и
има силата на задължителен закон е Магна Харта Либертатум от 1215 г.

ЛИБЕРАЛНА ДОКТРИНА ЗА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ПРАВА (ХVІІ-ХVІІІ ВЕК). Ренесансо-
вата антропология възражда древното разбиране за естествените права. Правата нямат
религиозни основания. През ХVІІ век основните автори са Гроти, Лок, Пуфендорф.

Хората са живели сред природата и съобразно природните закони преди да
формират своите общности. Тогава са ползвали без ограничения четирите си човешки
права: на живот, свобода, равенство и собственост. Тези четири права но-късно стават
канон за либералната концепция за правата на човека. [20]

В процеса на своето развитие хората напускат лоното на природата и създават
общности. Това променя контекста на техните права. Те сключват помежду си обществен
договор, като създават държавата (властта) на която предоставят управленчески пра-
вомощества, а в замяна получават защита (гаранция!) на гражданските си права: на
живот, свобода, равенство (вече пред закона!) и собственост. [Пак там]

От тази постановка следват две концепции. Първата е на Т.Хобс, според която
естественото състояние е било на хаос и анархия (война на всички срещу всички).
Властта според обществения договор предотвратява тази война, лишавайки хората от
техните права и заменяйки ги със задължението за послушание и подчинение. Втората
е на Дж. Лок, Монтескьо, Жан-Жак Русо. Естествените права са неотменими (индивидът
не може да се откаже от тях) и неотнимаеми (не може да му се отнемат от никого).
Единствената цел на обществения договор е институционалната гаранция за тяхното
спазване. Човек има право на съпротива на лошата власт, която нарушава обществения
договор и по този начин естествените му права. Преди Лок и Русо такава теза изказват
Софокъл и св. Тома Аквински, а в наше време Махатма Ганди и Мартин Лутер Кинг.[Пак
там]

Либералната концепция придоби завършен вид в няколко документа, които поло-



51

жиха основите на съвременната демокрация и цивилизация.
В Англия това е Билът за правата (The Bill of Rights) от 1689 г.
Във Франция -  Декларацията за правата на човека и гражданина (1789). В нея се

казва, че хората се раждат свободни и равни пред закона, че свободата, равенството,
сигурността, правото на съпротива са исконни и неотменими права; че свободата
означава възможност да се прави всичко, което не вреди на другите; че законът е израз
на волята на всички; че свободното изразяване на мисли и възгледи е най-ценното
човешко право. [6]

В Америка - Декларацията за независимостта от 1776 г., чийто “баща” е Томас
Джеферсън. В нея се обявяват “следните истини за безспорни: че всички хора се раждат
равни; че имат неотнимаеми права, между които: правото на живот, свобода и благоденст-
вие; че за да си осигурят  тези права, хората си поставят правителства, чийто управител-
на власт се основава върху съгласието на управляваните; че ако формата на управление
пречи за постигането на тези цели народът има правото да я промени...” Подходът към
човешките права е естествен, светски, рационален, универсален, индивидуалистичен,
демократичен и радикален. Възловите думи са личност... естествени... присъщи... Те не
са подарък или отстъпка, не може да се отнемат, дори само за кратко време. Без тях
човек не може да се чувства свободен и щастлив.[47]

Американците винаги са имали много прагматичен подход към правата на човека.
Много точно това е изразено в думите на Норман Дорсен: “Правата не са теория. Те са
практически, приложими и действени. Те са предназначени да защищават и реализират
хората.” Тяхната сърцевина е в това, че всеки човек има суверенитет над своя собствен
живот, тоест има зона на действия, в пределите на която той или тя трябва да бъдат
свободни от посегателствата на другите и особено от тези на правителството. В пос-
ледствие американското разбиране за правата на човека и за начина на реализирането
им в политическия живот на страните става повсеместно прието по света. Практически
единствената развита страна, която няма основополагащ документ в това отношение е
Великобритания. [Ib.]

РАЗВИТИЕ НА ЛИБЕРАЛНАТА ДОКТРИНА (ХІХ - ХХ ВЕК). Формира се под влияние
на развитието на съвременните демократични държави след ХVІІІ век. Постепенно
нараства регулативната й роля. Заражда се силна средна класа и гражданско общество.
Развива се парламентаризмът. Силно се променят социалните функции на държавата.

Промените в класическата либерална концепция са многопосочни.
Преминаване от индивидуалните и абсолютни права (естествено състояние) към

права на човека, живеещ в общност и общество, който наред с правата има и определени
задължения, а самите права са относителни (това се отнася и до свободата, и до
частната собственост).

Преминаване от негативен статус на индивида спрямо държавата (държавата
само и единствено не трябва да пречи на активността на индивида) към ситуация, в
която индивидът получава редица права и може да изисква от държавата изпълнение
на редица нейни повинности спрямо него. Държавата играе активна роля в създаването
на законови и материални гаранции за правата и свободите, особено за икономическите
и социални права.[20] Правата може да си противоречат едно с друго и затова някои
изискват разумни ограничения. Най-честият конфликт е между правата на свобода и
равенство. [49]

ТОТАЛИТАРНИ ДОКТРИНИ. През ХХ век се формираха две тоталитарни доктрини
за човешките права.
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Фашистката обществена система в Италия, Германия и други страни отхвърля
свободата и човешкото достойнство като ценности. Индивидът е подчинен на общест-
вото и държавата, от него се изисква пълно послушание. Човек предоставя своите
индивидуални права на общността (колектива) в името на това да се реализират нейните
“висши” цели, определяни от вожда (ръководителя). Тези, които се противопоставят на
принципите и целите на държавата са осъдени на изхвърляне от обществото, в това
число и на физическо унищожение. [20]

В комунистическия свят юридическото определение на конституцията в основни
линии е същото както в демократичните страни. Конституцията е основният закон,
който определя действията на правителството, неговите пълномощия и задължения и
отношенията на хората и правителството. Но много различно е приложението но този
закон, в това число и по отношение на въпроса за правата.

Още от времето на Маркс, основният обществен проблем за комунистическите
партии е не Конституцията, а Революцията. Отношението към Конституцията и законите
е пренебрежително, в това число и към въпроса за човешките права. Въпреки, че Маркс
признава някои права - на труд, на заетост, той отрича повечето естествени права като
абстрактни и индивидуалистически, считайки, че комунистическият строй е строй на
колективисти, оттам и правата се определят от обществени, икономически и идеологи-
чески съображения.

Основните различия между индивидуалистичното и  колективистично разбиране
за правата на човека  са в това, че в единия случай принадлежат на индивиди и се
осъществяват чрез индивидуални претенции, а във втория - принадлежат на групи или
класи и се осъществяват чрез административно действие.

Например в Конституцията на СССР от 1977 г. се посочват правата на човек да
работи и да избира занятие или професия в съответствие с неговите способности,
подготовка и образование; право на жилище; право да прави предложения и да критикува
работата на обществените организации с цел подобрение на тяхната работа (чл.41-49).

В Конституцията на Китайската народна република човешките права се дефи-
нират като факт гражданите се наслаждават на свободата на словото, печата, събра-
нията, асоциациите, процесиите и демонстрациите (чл. 36), на религиозна свобода, по-
чивка (чл. 43), те имат право на помощ от държавата при старост, болест и нетрудоспо-
собност (чл. 45).

Конституцията на Куба (чл. 52) дава право на свободно слово в съответствие с
целите на социалистическото общество.

Конституцията на Монголия дефинира свобода на словото, печата, събранията,
асоциациите, процесиите и демонстрациите, ако са в интерес на трудовите хора и ако
укрепват държавния строй (чл. 56).

В последните версии на конституциите - от 80-те години са добавени редица права,
но също така са увеличени и задълженията, като изобщо не се спазва принципа за
баланс на права и задължения. Например, в Китай се дефинира задължението да се
планира семейството; в Северна Корея - да се работи усърдно и да се спазва трудовата
дисциплина; в Монголия и Унгария - да се грижи за и да умножава социалистическата
собственост; в Унгария - да обогатява своята култура.[47]

ДОКТРИНАТА КОМУНИТАРИАНИЗЪМ (80-90 ГОДИНИ НА ХХ ВЕК). Комунитариа-
низмът (communitarianism) възниква през 80-90-те години като критика на либералната
теория и практика.

Авторите са Юрген Хабермас (J. Habermas), Амитаи Етциони (А.Etzioni), Мери Ан
Глендън (M.Glendon), Майкъл Сендъл (M.Sandel), Майкъл Уалцер (M.Walzer), Жан Елщеин
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(J.Elshtain), Еми Гутман (A.Gutmann), Чарлз Тейлър (C.Taylor), Робърт Бела (R.Bellah), Ричард
Медсън (R.Madsen), Езекиел Емануел (E.Emanuel).

Основните идеи са, че индивидуалните права трябва да се балансират с общест-
вените задължения (“I” се реализира във и чрез “My”) и че автономните обществени
области не съществуват в изолация, а се формират от ценностите и културата на
обществото. Ако ние не започнем да балансираме по отношение на обществото, то
нашето общество ще си остане егоистично и проводник на специални интереси.

Течението се заражда като критика на едностранното и прекалено подчертаване
на правата на човека и гражданина. Правата се утвърждават, без да се държи сметка за
цената, с която са достигнати и за това, кой трябва да плати тази цена.

Либерализмът (в правото, икономиката, политиката и пр.) е критикуван за дефи-
нирането на личността извън социалните общности и културните значения, извън реал-
ното човешко битие. В този смисъл се критикуват и нейните права.

Комунитарианизмът е наричан още “модел на съвещателната демокрация”. Са-
мата демокрация се определя като стремеж към колективно разбиране или утвърждаване
на колективни ценности. С това разбиране са свързани понятията “граждански задълже-
ния”, “обществено решение”, “общо благо”, които обогатяват комплекта компетенции на
либералния гражданин. [44]

Критиките към комунитарианизма са за неговата традиционност, репресивност,
патриархалност.

Амитаи Етциони, Мери Ан Глендън и Уйлям Галстон (1991) разработват платформа
(responsive communitarian platform), в която гражданското образование започва в семей-
ството с интензивно морално формиране. Грижата за семейството (работни места,
борба с разводите и пр.) е грижа и за моралното здраве на детето. Училището продължава
това формиране с ценностната си толерантност, мирното решаване на противоречията,
демократичната атмосфера, упорития труд и икономиите, както и съчетаването на
държавните грижи и частните дарения, работата по националните и локални програми за
социални дейности и услуги и др. [92]

ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИНА В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ. Те са дефинирани още в Преамбюла. Обявява се вярност към общочовеш-
ките ценности: свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост и се
издига “във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигур-
ност.”

В Глава първа - “Основни начала” в Чл. 4. се казва: “Република България гарантира
живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие
на човека и на гражданското общество.” Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и
равни по достойнство и права.  (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат
никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа
принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлеж-
ност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

В Глава втора са изложени основните права на гражданите. Следва текста с
малки съкращения.

“Чл. 25. (1) Български гражданин е всеки, на когото поне единият родител е бъл-
гарски гражданин или който е роден на територията на Република България, ако не
придобива друго гражданство по произход. Българско гражданство може да се придобие
и по натурализация.  (3) Български гражданин по рождение не може да бъде лишен от
българско гражданство. (4) Гражданин на Република България не може да бъде изгонен
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от нея или предаден на друга държава. (5) Българските граждани, пребиваващи в чужбина,
са под закрилата на Република България.

Чл. 26. (1) Гражданите на Република България, където и да се намират, имат всички
права и задължения по тази Конституция.

Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се
наказва като най-тежко престъпление.

Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или
унижаващо отношение, както и на насилствена асимилация. (2) Никой не може да бъде
подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено
съгласие.

Чл. 30. (1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност. (2) Никой не
може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на друго посегателство върху
личната му неприкосновеност освен при условията и по реда, определени със закон. (4)
Всеки има право на адвокатска защита от момента на задържането му или на привлича-
нето му като обвиняем. (5) Всеки има право да се среща насаме с лицето, което го
защитава. Тайната на техните съобщения е неприкосновена.

Чл. 31. (1) Всеки обвинен в престъпление следва да бъде предаден на съдебната
власт в законно определения срок. (2) Никой не може да бъде принуждаван да се признае
за виновен, нито да бъде осъден само въз основа на неговото самопризнание. (3) Обви-
няемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда.
(4) Не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото
за осъществяване на правосъдието. (5) На лишените от свобода се създават условия
за осъществяване на основните им права, които не са ограничени от действието на
присъдата. (6) Наказанието лишаване от свобода се изпълнява единствено в местата,
определени със закон.

Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на
защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство
върху неговата чест, достойнство и добро име. (2) Никой не може да бъде следен,
фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово
знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.

Чл. 33. (1) Жилището е неприкосновено. Без съгласието на обитателя му никой не
може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона.

Чл. 34. (1) Свободата и тайната на кореспонденцията и на другите съобщения са
неприкосновени.

Чл. 35. (1) Всеки има право свободно да избира своето местожителство, да се
придвижва по територията на страната и да напуска нейните предели. Това право може
да се ограничава само със закон, за защита на националната сигурност, народното
здраве и правата и свободите на други граждани. (2) Всеки български гражданин има
право да се завръща в страната.

Чл. 36. (1) Изучаването и ползването на българския език е право и задължение на
българските граждани. (2) Гражданите, за които българският език не е майчин, имат
право наред със задължителното изучаване на българския език да изучават и ползват
своя език.

Чл. 37. (1) Свободата на съвестта, свободата на мисълта и изборът на вероизпо-
ведание и на религиозни или атеистични възгледи са ненакърними. Държавата съдейства
за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизпове-
дания, както и между вярващи и невярващи. (2) Свободата на съвестта и на вероизпове-
данието не може да бъде насочена срещу националната сигурност, обществения ред,
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народното здраве и морала или срещу правата и свободите на други граждани.
Чл. 38. Никой не може да бъде преследван или ограничаван в правата си поради

своите убеждения, нито да бъде задължаван или принуждаван да дава сведения за свои
или чужди убеждения.

Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово
- писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. (2) Това право не може
да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване
към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на
престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.

Чл. 40. (1) Печатът и другите средства за масова информация са свободни и не
подлежат на цензура.

Чл. 41. (1) Всеки има право да търси, получава и разпространява информация.
Осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто
име на другите граждани, както и срещу националната сигурност, обществения ред,
народното здраве и морала. (2) Гражданите имат право на информация от държавен
орган или учреждение по въпроси, които представляват за тях законен интерес, ако
информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди
права.

Чл. 42. (1) Гражданите, навършили 18 години, с изключение на поставените под
запрещение и изтърпяващите наказание лишаване от свобода, имат право да избират
държавни и местни органи и да участват в допитвания до народа.

Чл. 43. (1) Гражданите имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания
и манифестации.

Чл. 44. (1) Гражданите могат свободно да се сдружават. (2) Забраняват се ор-
ганизации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на
страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа
или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и
организации, които създават тайни или военизирани структури или се стремят да
постигнат целите си чрез насилие.

Чл. 45. Гражданите имат право на жалби, предложения и петиции до държавните
органи.

Чл. 47. (1) Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и
задължение на техните родители и се подпомага от държавата. (2) Жената майка се
ползва от особената закрила на държавата, която й осигурява платен отпуск преди и
след раждане, безплатна акушерска помощ, облекчаване на труда и други социални
помощи. (3) Децата, родени извън брака, имат равни права с родените в брака.

Чл. 48. (1) Гражданите имат право на труд. Държавата се грижи за създаване на
условия за осъществяване на това право. (2) Държавата създава условия за осъществя-
ване на правото на труд на лицата с физически и психически увреждания. (3) Всеки
гражданин свободно избира своята професия и място на работа. (4) Никой не може да
бъде заставян да извършва принудителен труд. (5) Работниците и служителите имат
право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграж-
дение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и
отпуск при условия и по ред, определени със закон.

Чл. 49. (1) Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални
организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното
осигуряване. (2) Работодателите имат право да се сдружават за защита на своите
стопански интереси.
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Чл. 50. Работниците и служителите имат право на стачка за защита на своите
колективни икономически и социални интереси. Това право се осъществява при условия
и по ред, определени със закон.

Чл. 51. (1) Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално
подпомагане.

Чл. 52. (1) Гражданите имат право на здравно осигуряване, гарантиращо им дос-
тъпна медицинска помощ, и на безплатно ползване на медицинско обслужване при
условия и по ред, определени със закон.

Чл. 53. (1) Всеки има право на образование. (2) Училищното обучение до 16-годишна
възраст е задължително. (3) Основното и средното образование в държавните и общин-
ските училища е безплатно. При определени от закона условия образованието във висшите
държавни училища е безплатно. (4) Висшите училища се ползват с академична
автономия.

Чл. 54. (1) Всеки има право да се ползва от националните и общочовешките култур-
ни ценности, както и да развива своята култура в съответствие с етническата си
принадлежност, което се признава и гарантира от закона. (2) Свободата на художестве-
ното, научното и техническото творчество се признава и гарантира от закона. (3) Изобре-
тателските, авторските и сродните на тях права се закрилят от закона.

Чл. 55. Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда в
съответствие с установените стандарти и нормативи. Те са длъжни да опазват околната
среда.

Чл. 56. Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени
негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и
със защитник.

Чл. 57. (1) Основните права на гражданите са неотменими. (2) Не се допуска зло-
употреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни
интереси на други. (3) При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение
със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на
гражданите с изключение на правата, предвидени в чл. 28, 29, 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал.
1 и чл. 37.” [1]

3.3.1. МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ ПО ПРАВАТА НА
ЧОВЕКА

В международен план се наблюдава постепенно признаване на компетенциите на
международното право за защита на правата на индивида и общността.

ВСЕОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА. Всеобщата декларация за
правата на човека беше приета от Асамблеята на ООН на 10 декември 1948 година. Тя е
основният документ, който определя следващото развитие на теорията и практиката в
света. Неин двигател е французинът Рене Касен, лауреат на Нобелова награда за 1968
г. При приемането й с “въздържал се” гласуват само комунистическите страни, Саудитска
Арабия и Южна Африка.

В Декларацията се дефинират вроденото достойнство, равните и неотменими
права на всички хора, както и стремежът на човечеството да се изгради свят, в който
хората ще се ползват от правото си на свобода на словото и убежденията, ще бъдат
свободни от страх и нищета. Узаконява се правото на съпротива, ако законите не гаран-
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тират другите права.
Основен принцип по отношение на правата е недискриминирането (равенство в

ползването на правата) по раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически и други
възгледи, националност, социален произход, материално, обществено или друго поло-
жение.

Въведени са няколко категории граждански права.
Фундаментални права - право на живот, свобода, сигурност, забрана на робст-

вото, мъченията, унизителното отношение, правото на всеки човек да му са признава
неговия юридически статут; равенството пред закона; отнасяне към съда за деяния,
погазващи неговите права; право на справедлива, независима и безпристрастна съдебна
процедура; право на личен живот, в т.ч. тайна на кореспонденцията и забрана за само-
волно арестуване, задържане и изгонване от страната.

Граждански права - право на свободно придвижване и местоживеене в граници-
те на всяка страна; право на напускане и завръщане в собствената страна; право на
убежище; на гражданство; сключване на брак и създаване на семейство; право на собст-
веност (лична или съвместно с други лица); право на свобода на мисълта, съвестта и
вероизповеданието.

Политически права - право на свобода на мнението и изразяването му, в т.ч.
търсене, получаване и разпространяване на информация и възгледи от всякакви източ-
ници без оглед на границите; право на спокойно събиране и сдружаване; право за участие
в обществения живот на страната (пряко или чрез избрани от него представители);
право на общи, равноправни и тайни избори.

Икономически и социални права - право на социално осигуряване; право на
труд; защита на условията на труд и съответното възнаграждение; право на създаване
на професионални съюзи; на отпуска и почивка; на съответно жизнено равнище (в т.ч. на
здравеопазване); право на образование (безплатно, всеобщо и задължително поне на
основно равнище); право на свободно участие в културния живот на обществото.

Следствие от Декларацията са приетите на 19 декември 1996 г. от Общото събрание
на ООН Международен пакт за гражданските и политически права и Международен пакт
за икономическите, социалните и културни права, които са ратифицирани до 1990 от над
90  страни.

В последствие са приети около 70 конвенции (по-конкретни международни
договори), които засягат по-частни случаи. Например Конвенцията за правата на детето
съдържа 54 разпоредби. Затова сега се говори за Система от международноправни
документи по правата на човека. В нея са обхванати над 10 категории специфични
човешки права: от апартейд и недискриминация до социални проблеми и права на детето.

МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА. Пред-
ставлява текст, който повтаря основните положения на Декларацията. Включени са
някои нови постановки по отношение на правата на детето и на езиковите и етнически
малцинства. Разглеждат се правата в условията на извънредно положение (конфликти,
бедствени ситуации, трудности, предизвикани от икономически и социални фактори),
когато е допустимо временното ограничаване на някои от тях, без да се засягат правото
на живот; забрана на насилието, подтисничеството, робството, дискриминацията; пра-
вото на юридическа идентификация; свобода на мисълта, съвестта, вероизповеданията.

МЕЖДУНАРОДЕН ПАКТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И КУЛТУРНИ ПРА-
ВА. Проблематиката, залегнала в Пакта по същество стана основата на новия междуна-
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роден икономически ред в Европа и света. Всички постановки от Декларацията са развити
и прецизирани до степен на практическо приложение. За разлика от политическия Пакт,
този няма задължителна, а препоръчителна сила, затова и много от постановките се
прилагат постъпателно и поетапно. [Пак там]

ТРЕТА ГЕНЕРАЦИЯ ЧОВЕШКИ ПРАВА. Прието е гражданските и политически права
да се определят като Първа генерация човешки права, икономическите, социалните и
културни права - като Втора. Третата генерация човешки права са следствие от съвре-
менното развитие на човечеството (глобализма). Те се определят като колективни права,
правото на солидаризиране. Трите генерации отразяват триадата свобода - равенство
- братство.

Това са правото на: мирно съществуване, развитие, чиста природна среда, общо
наследство за цялото човечество, хуманитарна помощ. [Пак там]

3.3.2. ПРАВА НА ДЕТЕТО

Специфичните права на детето са дефинирани в Конвенцията по правата на детето
от 20 ноември 1989 г. Този документ се предшества от няколко декларации - 1924, 1946,
1958 г.

Включени са граждански, политически, икономически, социални, културни и специ-
фични права. Понятието дете е определено като “всяко човешко същество до 18 годишна
възраст”. Общият принцип гласи, че всяко решение, което се отнася до дете (по смисъла
на конвенцията) трябва да отчита “върховните интереси на детето”. Определят се
отговорностите, правата и задълженията на родителите (настойниците).

Описани са правата на детето на живот, оцеляване и развитие (чл.6 и 8); само-
личност - име и гражданство (чл.7 и 8); за забрана да се отделят децата от родителите
им против тяхната воля (чл.9, има и изключения); за правото на детето да изразява свое
мнение, според възрастта по въпроси, които го засягат (чл.12); за свободата на възгле-
дите, мисълта, съвестта и вероизповеданието (чл.13 и 14); за правото на сдружаване и
събиране (чл.15); за правото на личен живот - неприкосновеност на дом, кореспонденция,
семейство (чл.16); на информация, полезна за развитието на детето (чл.17); за правилата
свързани с осиновяването (чл. 21) и временното или постоянно отделяне от семейната
среда (чл. 20); за децата които се стараят или вече са получили статут на бежанци
(чл.22); за опазване на тяхното здраве - най-висок достижим стандарт на здраве (чл.24);
за социалното осигуряване на децата (чл26); за правото на задоволителен жизнен
стандарт (чл.27); за правото на образование (чл. 28 и 29); за правата на децата от
националните или етнически малцинства (чл. 30); за правото на отдих и почивка (чл.31);
за защита от икономическа експлоатация (чл.32); за защита от прилагане върху децата
на упоителни вещества и средства (чл.33); срещу всякакви форми на сексуална
експлоатация и злоупотреба (чл.34); срещу търговията с деца (чл.35); за задължението
на страните да защитават децата от всякакви форми на насилие - да не се подлагат на
мъчения или други нехуманни или деградиращи третирания или наказания (чл.37); за
зачитане на правата на детето, подложено на наказателна процедура (чл.37); за
гарантиране на правото на децата-инвалиди (физически и умствени недостатъци) на
пълноценен и достоен живот (чл.23 и 25). [Пак там]
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3.3.3. ЗАЩИТАТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ. Съществува система за защита на човешките права
на надправителствено ниво. Тя включва няколко звена:

Международния Червен кръст - защита на хуманитарните права в междуна-
родни и национални въоръжени конфликти и бедствия.

Международна организация на труда (МОТ) - действа още от 1919 г. с висока
степен на ефективност по отношение на правото на труд и свързаните с него - заетост,
безработица, синдикати, бедност и пр.

ЮНЕСКО - по отношение на правата свързани с културата, образованието, инте-
лектуалната собственост и продукция.

Съветът на Европа приема редица конвенции, които конкретизират общите до-
кументи на ООН. Основни органи са Европейската комисия по правата на човека и
Европейският трибунал по правата на човека. В тях може да се внесат индивидуални
(до сега около 30 000) или държавни оплаквания (до сега около 20). По всяко от тях се
прави разследване и се взема решение ако са изчерпани всички възможности за
решаване на въпроса на национално ниво.

Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа прие редица тексто-
ве в своята Заключителна декларация (Хелзинки, 1975), свързани с правата на човека
и особено с механизма на контрола върху тяхното спазване. Те бяха доразвити на
конференциите в Мадрид (1983) и Виена (1989).

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ. Гражданските неправителствени
организации (NGOs) защищават хората от “тиранията на болшинството”.[75] Те се свързва
с три принципни съображения: правата не се защищават правилно, ако отговорността
за това остане само в правителството; правителството, ако има основания, прибягва
до ограничаване на правата на някои категории хора; правата не могат да бъдат
охранявани достатъчно при отсъствие на закони. Най-добрият защитник на човешките
права е независимата съдебна система. Всяка организация за защита на правата на
човека действа ефективно в границите на страната си, тъй като се съобразява с местната
специфика. [95]

Методите и средствата на NGOs са специфични: собствени (частни) разслед-
вания; анализи на състоянието по правата на човека; огласяване на доклади; присъствие
по време на съдебни процеси; пряко или косвено материално подпомагане на жертвите;
внасяне н жалби до национални и международни институции; изграждане на лобита в
управлението; публични дискусии; информиране и пр.

Amnesty International - възниква през 1961 г. с цел защитата на т.н. “затворници
заради съвестта им” - лишени от свобода поради политически, религиозни и други убеж-
дения. Грижи се за самите затворници а техните семейства, както и за преразглеждане
на делата им и освобождаване. Води активни кампании против насилието и смъртното
наказание. Лауреат на Нобелова награда за мир. Има национални секции в над 40 страни.

Международна Хелзингска федерация по човешките права - обединява
националните Хелзингски комитети, възникнали слез 1975 г. Поставя си за задача да
убеди държавите да прилагат постановките от Хелзингската конференция.

Международна лига по правата на човека - създадена е през 1942 г. и има силно
влияние както на ниво ООН, така и конкретно в редица страни.
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3.3.4. ИЗУЧАВАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА

Р.Фриймън Бътс счита, че училището е подготвило почвата за морални дебати, т.е.
морално предписание (какво трябва да правят хората) и морално описание (описание на
това, какво представлява човек и към какви фундаментални ценности се придържа).
Уважението на човешкото достойнство и грижата за хората е отправен пункт за морално
описание, предписание и диалог. [75]

НЕОБХОДИМОСТ. Идеята за обучение в правата на човека е залегнала в Хелзинс-
кия документ от Европейската конференция за сигурност и сътрудничество, където в
член VI, §34 е записано, че: «страните-участнички оценяват актуалността на програмите
за транскултурно разбиране и за отстраняване на дискриминацията, в частност тези,
които се реализират в обучението в човешките права».

Въвеждането на обучение в човешките права се разглежда в цяла поредица от
документи, които препоръчват или направо регламентират съдържанието на програмите,
организацията на групите, стратегията на работа с класа и др.

Такова обучение се дефинира като необходимост за всички индивиди в Резолюция
(78) 41 на Комитета на Министрите към Съвета на Европа за изучаването на човешките
права от 25.10.1978. Препоръката към държавите-членки е да включат в образователните
си системи изучаването на  човешките права и свободи, които характеризират съвре-
менното демократично общество във всички нива на образователните системи...» [71]

ПРИНЦИПИ НА ОБРАЗОВАНИЕ. В Препоръките на ЮНЕСКО за насищането на съ-
държанието на образованието с дух на разбирателство, сътрудничество и дружба между
народите, за възпитание в дух на основните човешки права и свободи от 19.11.1974, в
член 4 са дадени основните принципи за формирането на учебното съдържание: (а)
интернационалното измерение е глобална перспектива пред образованието и засяга
всичките му нива и форми; (б) разбирателството и уважението са към всички народи и
етноси, към тяхната култура, цивилизация, начин на живот...; (в) съзнание за значимостта
и ценността на всички народи и нации; (г) способност за комуникация с другите (различ-
ните); (д) съзнание не само за правата, но и за задълженията, които има индивидът,
социалните групи и държавата към другите; (е) съзнание за необходимостта от разбира-
телство и солидарност между народите; (ж) съзнание за съучастието на всеки индивид
в решаването на проблемите на своята общност, страна и целия свят.[Ib.]

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ. Конкретен характер има Препоръка № R (85) 7 на Коми-
тета на Министрите към Съвета на Европа относно преподаването и изучаването на
човешките права от 14.05.1985. В нея се визира: изучаването на теорията (принципните
положения на международните конвенции за правата на човека); формирането на някои
основни социални умения, в частност: опознаване на различията, стабилни позитивни и
недепресиращи отношения, разрешаване на конфликти по ненасилствен път, придобиване
на отговорност, разбиране на механизмите за реализиране на човешките права на локално,
регионално, европейско и световно ниво, натрупване на писмен и вербален опит (писане
на теми и дискутиране) в аргументирането на собственото мнение, натрупване на опит
в идентифициране на предразсъдъци, стереотипи, дискриминация, сепаратизъм.

В училище се препоръчва да има «...климат на демократичност, на поддръжка, на
дискусионност, свободни отношения на учители и ученици ...»[Ib.]
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ЕФЕКТИ ОТ ОБРАЗОВАНИЕТО. В член 33 на същата Препоръка се визира систе-
мата за оценяване на ефекта от изучаването на човешките права: «... да се създаде
система за констатиране на ефекта и подготовката на учениците... наличие на нагласа и
желание за приложение на тези иновации в образователния процес... наличие на опит за
работа в екип и в интердисциплинарни форми на обучение...»[Ib.]

3.4. ГРАЖДАНСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

СЪЩНОСТ. Основните задължения и свързаните с тях отговорности на гражда-
нина са два типа: персонални и обществени. [49]

Персонални задължения: грижа за себе си и семейството си, възпитаване на
децата, отговорност за последствията от действията си, придържане към морални
принципи, отчитайки правата и интересите на другите, гражданско поведение.

Обществени задължения: подчинение на закона, защита на интересите на Роди-
ната, интерес към и осведоменост по обществените въпроси, поемане на ръководна
длъжност, гласуване, плащане на данъци, участие като съдебен заседател, изпълняване
на социални дейности и услуги, лидерство.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРАЖДАНИНА В КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА-
РИЯ. В Глава втора са изложени основните задължения на гражданите, но трябва да се
има предвид, че в някои случаи те се сливат с правата, напр. в чл. 47 ал.1.

“Чл. 58. (1) Гражданите са длъжни да спазват и изпълняват Конституцията и
законите. Те са длъжни да зачитат правата и законните интереси на другите. (2) Рели-
гиозните и другите убеждения не са основание за отказ да се изпълняват задълженията,
установени в Конституцията и законите.

 Чл. 59. (1) Защитата на отечеството е дълг и чест на всеки български гражданин.
Измяната и предателството към отечеството са най-тежки престъпления и се наказват
с цялата строгост на закона.

Чл. 60. (1) Гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон,
съобразно техните доходи и имущество.

Чл. 61. Гражданите са длъжни да оказват съдействие на държавата и обществото
в случай на природни и други бедствия при условия и по ред, определени със закон.” [1]

3.5. ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

ЗНАЧЕНИЕ. Ян Менсбридж пише: “Участието прави гражданите по-добри. Аз вярвам
в това, но не мога да го докажа, както не може да го докаже никой друг. Тези малки и бавни
изменения в характера на гражданина, които са резултат от активното му участие в
обществени дела не може да се диагностицират лесно с инструментите на обществените
науки. Същевременно, всички, които са участвали активно в гражданския и политически
живот на своята страна, отбелязват, че това участие ги е променило и обогатило.
Същото, в по-малка степен става и с тези, които наблюдават активното участие на
другите.”[79]
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Този положителен ефект от гражданското участие (партисипаторна демокрация)
се отбелязва от видни съвременни американски политолози - Арнолд Кауфман, Керъл
Питмън, Питър Бачрах, Бенджамин Бербер.Корените на тази идея са далеч в древността.

ТЕОРИЯ. Аристотел пише, че човек е животно, предразположено да живее съв-
местно с другите хора. В замяна на участието си в гражданския живот, човек развива
положителни черти на характера.

Николо Макиавели свързва гражданската зрелост на човека с участието му в
политическия живот и с придобиването на фактически опит. Особено активно това
става в периоди на криза и политическа борба.

Жан-Жак Русо счита, че без доброволно участие в обществения живот гражда-
ните не са свободни и страната им е мъртва. Гражданското участие формира хората,
“развива способностите им”, предизвиквайки вътрешна морална трансформация -
преход от природно в гражданско състояние. Двигател на постъпките става вече не
инстинкта, а закона. Гласът на инстинкта и правото на глада се заменят от гласа на
дълга. Човек губи някои свои предимства, които е получил от природата, но печели в
замяна други - неговите способности се стимулират и развиват, идеите му се обогатяват,
чувствата му се облагородяват, душата му се възвисява. Само в състоянието си на
деен гражданин, човек се чувства щастлив, че не е глупаво и лишено от съзнание
животно.

Моралната трансформация на човека се подкрепя активно от добрите закони и
“гражданската религия” - стремеж към обединение и любов към гражданските задължения.

Идеята на Русо за “развитие на способностите” се възприема в индивидуалния й
смисъл в епохата на Немския романтизъм. Най-известни автори са Йохан Волфганг
фон Гьоте и Вилхелм Фон Хумболт които  развиват един аполитичен и даже антиполи-
тичен подход. Развитието на способностите е процес на сравнително изолирани духовни
терзания и търсения, докато при Русо, тези терзания и търсения са свързани с приемането
на общия интерес като собствен.

Лудвиг Фойербах и Карл Маркс се противопоставят на индивидуалистичните идеи
на Романтизма. Според тях, човешките способности могат да се развият най-добре
само в обществото. Те обаче не достигат до идеята, че това е възможно само в условията
на демокрация.

Това прави Алексис де Токвил, който счита, че индивидуалните черти на характера
се формират в процеса на вземане на демократични решения - практически, крачка по
крачка, с опора на реда и закона, с преследване на общото благо. Именно пряката демо-
крация подпомага постигането на общото благо. Участието не трябва да се интерпретира
само на политическо ниво. Токвил включва и доброволните асоциации, които силно
влияят на чувствата и мислите на хората.

Джон Стюард Мил е първият автор, който посочва положителният ефект от граж-
данското участие за индивидуалните черти на човешкия характер като аргумент в полза
на демокрацията. Той е за партисипаторно правителство (като Токвил) и против мини-
малното правителство (Хумболт). Този тип управление (демокрация) развива доброде-
тели, прави човек деен, дава му възможности и го стимулира интелектуално, което не
става в обичайния живот, където дейностите са програмирани, няма стимули за инте-
лектуално развитие, потребностите са ограничени и елементарни, развитието като цяло
е ограничено в тесни рамки.
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3.6. ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ

Една от задачите на новата политика по думите на Ернесто Кортес е да се създаде
обществено пространство, в което обикновените хора могат да участват активно при
решаването на жизненоважни за тях въпроси като образование, заетост, здравеопазване
и т.н. Особено важно е да се създадат организации, които въвличат в процеса, защото по
такъв начин хората се променят към добро. [63]

АКТИВНОСТ И ПАСИВНОСТ. Ернесто Кортес поставя въпроса за това, че болшин-
ството хора в живота си са пасивни и също така болшинството учреждения ги учат да
бъдат безпомощни, за да ги правят подчинени, за да ги държат в зависимост. Те учат
хората винаги да искат разрешение, да се страхуват да направят какъвто и да е само-
стоятелен ход, да не създават проблеми, да не задават въпроси. Според Кортес, има и
друг път. Хората трябва да имат възможност да се чувстват инициатори и да са само-
управляващи се. Те трябва да имат учреждения, наставници и учители, които да им
вдъхнат увереност в своята собствена компетентност. Хората са научени да бъдат
пасивни и могат да бъдат научени да бъдат активни. [Ib.]

СЪВЕЩАТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (DELIBERATIVE DEMOCRACY). Според Кармен
Сириани и Луис Фрийланд това е понятие, отразяващо процеса на търсене на обществени
проблеми и тяхното решение при взаимна готовност за разбиране на ценностите, перс-
пективите и интересите на другите и при възможност за синхронизация на интересите
и търсене на взаимоприемливи решения; отказ от фиксирани позиции и откритост на
процеса.

Прилага се при няколко типа проблеми: пряка демокрация - различни форми на
референдуми; теми, представляващи груповинтерес; професионален политически про-
цес.

Съвещателната демокрация съществува в множество форми, но трябва да се
отчита, че тя е допълнителна и не може да замени представителната демокрация. Тя я
допълва и усъвършенства, увеличавайки възможностите на гражданските актьори и
повишавайки политическата им култура. Същевременно, тя може да отклони обществото
от решаването на глобалните и важни проблеми на битието. Като недостатък се сочи и
маргинализирането на малцинствата поради невъзможността им да влияят реално на
процесите. [92]

КОНСЕНСУСНА ДЕМОКРАЦИЯ (CONSENSUS DEMOCRACY).Основната идея на кон-
сенсусната демокрация е в това, че на хората е необходим нов метод за приемане на
решения на местно (локално) ниво. Изследванията показват, че гражданите не се чувстват
отговорни за решения, които са приети без тяхното участие. Намалява доверието и в
избраните представители - сенатори, депутати и др. подобни. Намалява убедеността,
че е възможно и “общо благо”.[62]

Консенсусната демокрация няма общ и единен модел на вземане на решения, но
обикновено процедурата следва някоя от известните стратегии - синектика или брейн-
сторминг. Приоритетите и ключови въпроси се определят публично, като основна роля
играят гражданските лидери и електронните средства за връзка. Целта е да се постигне
общо съгласие (консенсус).
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3.7. ГРАЖДАНСКА ИДЕНТИЧНОСТ

Човешката идентичност определя действията и поведението. Тя е формира пос-
редством дълъг процес на социализация, включващ съзряването на личността, образо-
ванието и системата на възнаграждения. Идентичността е свързана с мрежа от етически
очаквания, име и стратегии на действие [24; 25; 26; 31].

Гражданското измерение на идентичността - човек като член на обществото се
свързва с двата подхода към определението на гражданството: индивидуалистичен
(акцент върху правата и осведомеността) и колективистичен (акцент върху задълже-
нията и общото благо, отговорността, взаимоотношенията и признаването на различия-
та). Традиционен за САЩ е първият, но през последните години все по-силно в програмите
за гражданско образование се акцентира на втория.[44] В България бешие обратното.
Индивидуалната отговорност и грижата за другите стават водещи ценности на съвре-
менната гражданска култура.

3.8. ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

Още от Аристотел води началото си класификацията на всички правителства в
три типа, в зависимост от това, кой управлява. Всеки тип има две форми - истинна,
която добре обслужва народа и корумпирана (изродена) форма:

Когато управляващият е един, истинната форма е монархия (основана на съг-
ласие), а корумпираната форма - тирания, диктатура (основана на насилие).

Когато управляващите са група (малцинство), истинната форма е аристокрация
(най-добрите), а корумпираната форма - олигархия (богатство, класа, наследственост).

Когато управляващите са много (мнозинство), истинната форма е република (демо-
крация), а корумпираната форма - охлокрация (власт на тълпата).[55]

3.9. ПОЛИТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ

Доминиращата политическа философия в Европа и Америка, формирана в резултат
от историческото развитие включва три специализирани политически доктрини: ес-
тествените човешки права, републиканство и конституционализъм. Тези идеи са част
от общия интелектуален фон на ХVІІІ век и след него. [93]

ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА. Както вече посочихме, тезата е, че естестве-
ните и неотнимаеми права на хората формират основата на всички законни правителства,
тъй като ги предшестват. Индивидите ги обладават просто поради това, че са хора.
Хората се съгласяват да ги ръководи Правителство, дават му пълномощия, за да гаран-
тира и защищава техните естествени права на живот, свобода и имущество.

КЛАСИЧЕСКОТО РЕПУБЛИКАНСТВО. Доктрината за естествените човешки права
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е индивидуалистична. Тя се балансира от колективистичната идеология на републикан-
ството, според която, първична цел на Правителството е грижата за общото благо. Тази
на пръв поглед нерешима дилема звучи така: грижата за общото благо се осъществява
чрез защита на естествените права на личността. Това може да стане само от републи-
канското правителство.

Републиканството като политическа философия има дълбоки корени в древността.
Възприемането му през последните два века става поради това, че то осигурява най-
висока степен на свобода за осъществяване на естествените права на хората. [Ib.]

КОНСТИТУЦИОНАЛИЗЪМ. Третата идея, в допълнение към естествените права и
републиканството е конституционализмът - необходимостта от писмено основание на
дейността на правителството и на взаимоотношенията на хората и правителството.
Това е много рисков фактор, тъй като и най-демократичното устройство, и най-тиранич-
ното, могат да се основават на конституция. Освен това, има държави без писана
конституция (Великобритания), като нейната роля играят обичайното право, традициите,
Великата харта и пр. документи.

Съвременният конституционализъм има дълбоки корени и традиции. Идеята за
това, че има област на закона, която е над законите и указите на конкретното правител-
ство идва от древността. През ХІІІ век св. Тома Аквински я формулира като естествен
закон, разбиран като стандарт за оценка и висш кодекс на задълженията на гражданина.
В най-често срещания вариант конституцията е висш закон, формулиращ правата на
гражданите, които не могат да се нарушават от правителството и дължимото от прави-
телството за това. [Ib.]

3.10. КОНСТИТУЦИОННА ДЕМОКРАЦИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНСТИТУЦИОННАТА ДЕМОКРАЦИЯ. При този начин на
управление властта на болшинството се ограничава с  юридически и институционални
средства, така, че да се зачитат правата на индивидите и малцинствата. Тя е антитеза
на произволното управление. Нейните характеристика са:

Народен суверенитет. Хората са първичен източник на властта на правител-
ството, което получава своето право да управлява от тяхното съгласие.

Власт на мнозинството и права на малцинствата. Фундаменталните права на
индивидите в малцинствата са защитени.

Лимитирано (ограничено) правителство. Властта на правителството е ограни-
чена от закона и писаните и неписани Конституции, на които то се подчинява. Институ-
ционалните и процедурни ограничения на властта са в това, че тя е разделена и споде-
лена (властта е разделена между различните институции, като всяка от тях има отго-
ворност за определени функции - законодателни, изпълнителни и съдебни, заедно с
това, институциите работят съвместно); има контрол и баланс (институциите, предста-
вители на различните власти имат правото и задължението да контролират другите
институции); има процесуални гаранции за индивидуалните права на живот, свобода и
собственост; има приемственост и смяна на управлението чрез избори (всеки състав
на управлението има мандат, смяната на състава става чрез мирен и нормален процес
на избори). [6;34;35;90]
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ФУНДАМЕНТАЛНИ ЦЕННОСТИ НА КОНСТИТУЦИОННАТА ДЕМОКРАЦИЯ.Отразяват
най-важните  човешки достойнства и ценността на всяка личност.

Основни права и свободи. Защитата на определени основни (фундаментални)
права е първична цел на правителството. Списъкът на правата може да е ограничен
само до правото на живот, свобода и собственост или да е разширен, включвайки
такива икономически и социални права като трудова заетост, здравеопазване и образо-
вание. Свободата на съвестта, изразяването, придвижването, приватност (лична непри-
косновеност) са ценни за нормалното функциониране на конституционната демокрация
и за пълното развитие на човешката личност.

Политически права и свободи - на словото, печата, асоциациите, на мирен
протест. Защита на семейството и гражданското общество (гражданските доброволни
асоциации) и дейността им.

Икономически права и свободи - свобода от робство и крепостничество; право
на придобиване и притежаване на собственост; на избор на работа и занятие;на
синдикални сдружения.

Юридически права: равенство пред закона; съблюдаване на процесуални гаран-
ции (пълнота на информацията, обществен контрол, ефективна защита, безпристраст-
ност, надеждност, предсказуемост, намиране и корекция на грешките, честност, справед-
ливост).

Законност. Конституционната демокрация спомага за: (1). дистрибутивна закон-
ност - честно разпределение на ползата и бремето в обществото; (2). корективна законност
- точни и подходящи отговори на грешките и нарушенията; (3). процедурна законност -
използване на честни процедури за сбор на информация и вземане на решения от всички
институции на правителството и особено от тези за принуда и съда.

Равенство: политическо (равни права на всички за участие в политическата сис-
тема); равенство пред закона (законът не прави разлика по пол, възраст, етнос, класа,
религиозни и политически убеждения, управлявани и управляващи); икономическо
равенство (право на равна възможност за подобряване на начина на живот).

Откритост - свободен пазар на идеи, достъпност на информацията чрез свободна
медия и свободно изразяване във всички области на човешката дейност. [90]

ОБЩИ ЧЕРТИ НА КОНСТИТУЦИОННИТЕ ДЕМОКРАЦИИ.Те са няколко:
Разпределение на властта. Унитарни (централно правителство с пълна власт),

федерални (разпределение на властта между централното и местните правителства) и
конфедеративни (части с пълен суверенитет, като функциите на централното правител-
ство са въпрос на договор) системи.

Разделение на властта. Независимост на законодателната, изпълнителна и съ-
дебна власти. В някои случаи може да е ограничена и едно и също лица (президент) да
има право и на вето над законите, но не и неограничени възможности.

Контрол и баланс - конституционни механизми, гарантиращи разпределението на
властта, така, че никоя да не стане абсолютна.

Парламентарни и президентски системи - т.н. двойствена изпълнителна система
(dual executive system). Главата на правителството и правителството се избират от
законодателния орган, той ги контролира и може да ги отстрани от власт. Министър-
председателят е глава на правителството, но не и на държавата, какъвто е конститу-
ционният президент или монарх.

Система на колективната власт. Изпълнителната власт е отделена от законода-
телната. Членовете на правителството не са членове на Парламента. [Ib.]
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3.11. ИКОНОМИКА И ДЕМОКРАЦИЯ

ДИСКУСИИ. Отношението между капитализма като икономическа действителност
и демокрацията отдавна е предмет на обсъждане. Двама големи икономисти са водещи
- Макс Вебер (M.Weber) и Йозеф Шумпетър (J.Schumpeter). Вебер утвърждава, че
демокрацията в своята най-ясна форма може да съществува само в условията на
капитализма и на Протестантството, които подчертават индивидуалната отговорност.
Шумпетър е още по-директен. Според него, историята несъмнено показва, че съвремен-
ната демокрация се е родила от капитализма и това са двете съставки на съвременната
цивилизация. Същевременно отношението между тях не е хармонично. Наличието на
големи материални и финансови ресурси в частни ръце често се използва за политически
цели.

Същата е тезата и на Робърт Дал (R.Dahl,1990). Според него исторически доказано
е, че само пазарно-ориентираната икономика (капитализмът) създава условия за демокра-
тично устройство на обществото. Държавната собственост и централно планираната
икономика неизбежно водят до авторитарни диктатури. Разбира се, има и изключения по
посока на капиталистически страни, управлявани чрез диктатури.

Положителната насока на връзката капитализъм/демокрация се приема от Сеймър
Липсет (S.Lipset,1981). Според него, само в сравнително богата страна, в която има
значителна средна класа, в която гражданите имат “умерена и достатъчна собственост
може да се говори за демокрация. Това е известно още от времето на Аристотел. Бед-
ността демотивира за политическо участие. В бедните страни съществуват условия
или за олигархия (диктатура на елитите) или за тирания (диктатура, базирана на тълпата).

Милтън Фридмън (М.Friedman) свързва икономическа и политическа свобода. Те
са две изражения на един и същ импулс на индивидуалната автономност против прину-
дата. Свободата е цялостна и намаляването й в едно от състоянията й води до намаля-
ване и в другите. Пазарната икономика ражда демокрация и я пропагандира. Много важно
е наблюдението на Фридман, че икономическата свобода е необходимо, но недостатъчно
условие за политическа свобода.

Габриел Олмонд (G.Almond) също посочва, че има предостатъчно исторически,
логически и статистически доказателства за положителното отношение между капита-
лизма и демокрацията. Според него, през последните две столетия са се създали основите
на съвременната цивилизация. Отношението капитализъм/демокрация непрекъснато
се модифицира и усъвършенства. На мястото на репресивния капитализъм дойде демо-
кратичният. Политическите отношения подобряват икономическите.

Питър Бергер (P.Berger) подчертава, че съвременният капитализъм няма почти
нищо общо с това, което е описвал на времето Маркс. Критиките са поради желанието за
съвършенство, а капитализмът е нещо реално, здраво, практическо, прозаично. Той не
вдъхновява, дори когато работи ефективно и хуманно. Той е необходимо но не достатъчно
условие за демокрация при съвременни условия. Засилването на държавното управление
в икономиката намалява възможностите за демокрация. Засилването на икономическия
ръст и материалното благосъстояние на населението създава условия за демократизация
на обществото.

По-песимистично е настроен Мансур Олсен (M.Olsen). В условията на демокра-
цията хората се обединяват по интереси, включително и икономически. Неизбежно се
получават възможности за доминиране на едни хора (лоби, картели) над масата по-
малко организирани. Налагат се техните интереси, включително и чрез избори. Властва-
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щите преразпределят ресурсите за сметка на широките маси и бъдещите поколения. В
резултат икономиката става по-малко ефективна. Демокрацията вреди на развитието
на капитализма. Тезата се споделя от Джеймс Бушънън (Buchanan), Уйлям Рикер
(Riker) и др. [48]

ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ. В Конституцията на САЩ са заложени икономически
ценности, които регулират взаимоотношенията в страната в продължение на 200 години.
Това са: правото на частна собственост, което е естествено и неотнимаемо, заедно с
правото на свобода и живот. Държавата трябва да осигури възможност на индивидите
да се наслаждават на естествените си права и да ги защищава от посегателства и
насилие. Подкрепа на частната предприемаческа дейност. Право на закона. Икономи-
ческите отношения трябва да се управляват чрез закони. “Обществено благосъстояние”.
Частната предприемаческа дейност трябва да е насочена към общото благо. [Ib.]

ОБРАЗОВАНИЕ, ДЕМОКРАЦИЯ И ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. Преобладаващото мне-
ние на научните среди е, че както капитализмът (пазарната икономика), така и високото
ниво на образованието са необходими, но недостатъчни условия за демокрация. Образо-
ванието дава възможност за по-компетентно участие както в гражданския, така и в
икономическия живот, който изисква солидни познания.

Незнанието на икономика в съвременния свят формира затвор за хората, а изуча-
ването й - дава инструменталните средства, за избягването му. Изучаването на иконо-
мика дава възможност на човек: да види не само краткосрочните ефекти от своите
решения, но също и дългосрочните, както и страничните, непредвидени резултати; да
усети синтеза между индивидуалните интереси и обществените цели в контекста н
пазарната икономика; да разбере как влияе политиката и събитията на такива обществени
цели като свобода, ефективност и капитал.[Ib.|
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА

ЧУЖДИЯТ ОПИТ: ПРОГРАМИ ЗА ГРАЖДАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

Докато в България гражданското образование прави първите си крачки, има страни,
в които то вече има стройна структура. Тук не става дума за САЩ или Западноевропей-
ските страни, а за страни, които са били в нашето състояние, но ни изпреварват по
темпа и насоката на реформите.

В този раздел ще дадем информация за някои Средно и Източноевропейски страни.
Те са подбрани като пример и защото има нещо ценно в подхода им. Особено значим е
подходът на Полша, който е представен най-пълно. Там са решили да се опрат на водещи
световни специалисти и резултатът е налице.

4.1. ЧЕХИЯ

В Чехия работата по разработка на програми за гражданско образование от съвре-
менен тип започва слез 1989 г. Работи се съвместно с американски партньори. Най-
известна е програмата CECR (Civic Education for the Czech Republic) - насочена към пре-
работване на съдържанието и обучението по обществени науки в горна училищна степен.

ЦЕЛИ. (1). отстраняване на марксистко-ленинската идеология от историческото,
философско и обществено учебно съдържание; (2). въвеждане на изучаване на религия;
(3). засилено изучаване на Чешка история, култура, и география;  (4). педагогическа
преход от пасивно приемане на информация от учениците към активно изучаване и
проблемно обучение; (5). Подготовка на учители за тази цел.

СЪДЪРЖАНИЕ. Програмата включва учебно съдържание и активни стратегии за
изучаване, с цел развитие на демократически навици и отношения. Съдържанието на
разделите се центрира в 5 ключови понятия, производни от курсовете по обществени
науки:  (1). държавно устройство; (2). конституция и частни закони; (3). свободна пазарна
икономика;  (4). гражданство и права на човека; (5). Чехия в глобалното общество.

4.2. ЛАТВИЯ

И в Латвия работата по организиране на системата за гражданско образование
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започва през 90-те след отделянето от СССР. И тук се работи в тясно сътрудничество
с американски институции. Най-известният курс по гражданско образование носи името
на групата, която го разработва - DAC (Democratic Advancement Center).

СЪДЪРЖАНИЕ. (1). Взаимодействие на гражданите с тяхното конституционно
правителство (раздели в Конституцията, посетени на правителствените учреждения и
правата и задълженията на гражданите спрямо тях). (2). Демократичното общество, в
което правителството функционира (семейни, образователни учреждения, обществени
групи и икономика). (3). Международни отношения.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: Вместо пасивно приемане и повторение на ин-
формация - активно учене (придобиване и прилагане на информация и идеи). Използ-
ване на познавателни операции на по-високо ниво на организиране, интерпретация и
оценка на съдържанието. Различна групова работа се използва, за да се придобият
навици за демократично участие и вземане на решения, например, ролеви игри, модели-
ране, и решаване на казуси с политическа проблематика. Тези активни методи на обуче-
ние са най-съвместими с образователната цел - придобиване на знания и навици, необ-
ходими за ефективно и отговорно гражданство в конституционна демокрация.

4.3. УНГАРИЯ

Програмата, “Образование за демокрация - да изградим и да живеем в граж-
данското общество”, бе създадена след 1990 г. в Унгария. Тя предложи на учителите и
на учениците редица принципи за обновяване на подходите към този проблем:

1. Нов подход към историята и социалните науки, който набляга на преподаването
на факти, концепции и идеи за социалните явления и се базира на принципа, че овладя-
ването на тези дисциплини ще позволи на гражданите да разбират по-добре  проблемите
на обществения живот.

2. Въведение в правните проблеми, с което се подчертава превесът на правото в
условията на демокрация и върху важността на преподаването на фундаменталните
принципи, които регулират правните процедури.

3. Обучение да се мисли критично, което цели да се развие интелектуалната
способност за преценка на качеството и на стойността на различните видове разсъж-
дения, както и способността за правилна преценка.

4. Обучение в морал и етика. То може да бъде илюстрирано чрез конкретни примери:
пред учениците се поставят морални дилеми и въпроси, върху които те дискутират
помежду си и обсъждат причините, поради които решенията, правилни от морална гледна
точка, са стойностни.

5. Обучение, насочено към изграждане на усет за глобалното. То набляга на факта,
че овладяването на изкуството да бъдеш гражданин трябва да се базира на разумното
познаване на различните начини, по които живеят хората и на начините, по които све-
товните проблеми са свързани помежду си и се отразяват върху живота на малките и
големите общности.

6. Плуралистичното и интеркултурното образование дава възможност на уче-
ниците да оценят стойността на принципа за религиозна свобода, приложим към хората
от всички вероизповедания.
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4.4. ПОЛША

Програмата за гражданско образование, която се прилага в Полша възниква като
част от Американско-Полски проект озаглавен “Гражданско образование в демократич-
ното общество” (Civic Education in a Democratic Society). Тя има за основна цел
разпространяване сред полските младежи на съответните отношения и поведение, а
също граждански знания и да формира практически навици, необходими за активен и
отговорен живот в демократично общество със свободна пазарна икономика. Работата
по програмата започва през 1991 г. Авторите са учители, като принципът е бил да не са
от академични среди. Рецензентите, обаче са видни университетски специалисти от
Полша и САЩ като Джон Патрик, Сандра Стоцки, Роберт Уояч, Ричард Реми и др. [59; 60]

4.4.1. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ. Главна цел на програмата е да се дадат на учениците основни
знания и умения да формират отношения, благодарение на които ученикът ще може да
разбира и уважава основните демократически ценности, да участва активно в иконо-
мическия, социален и политически живот в демократическото общество, развитие на
собствените интереси и умения в хода на по-нататъшното формално или неформално
образование.

ПОЗНАВАТЕЛНИ ЦЕЛИ. Курикулумът трябва да обезпечава на учениците знание
за тях самите и за обкръжаващия свят и конкретно: принципите на човешкото взаимо-
действие; процедурите на включване в индивидуалното и групово вземане на решение;
принципите на дейност на различните социални групи; принципите на функциониране на
локалните общности; основните принципи на управление на социалния, икономически и
политически живот; индивидуалните граждански права, фиксирани в международните
документи, конституцията и избрани закони.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ. Курикулумът трябва да обезпечава формиране на спо-
собности за: независимо и критично използване на информацията; функциониране като
отговорен член на обществото, който уважава чуждата гледна точка и убеждения; умение
за действие и вземане на решение в съответствие със законите и в насока към общия
интерес.

ОБРАЗОВАТЕЛНИ МЕТОДИ. Възловата цел на програмата е формирането на
младите хора като  активни участници в демократичното общество. Оттам произтича и
изискването методите на обучение да формират съответните способности, отношения
и варианти на гражданско поведение. Учениците не само трябва да владеят определени
граждански знания, но и да ги прилагат в конкретни ситуации.

Методите на работа трябва да са основани на критично мислене и независимо
вземане на решения (задаване на въпроси, представяне на различни гледни точки, водене
на спор, достигане до компромис и консенсус). Те трябва да са свързани с натрупване
на конкретен опит в решение на конкретни обществени проблеми и ситуации (включително
на ниво малки групи и локални общности).
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Такива са следните методи: социодрама и психодрама; ролеви игри и симулации;
моделиране; дискусии и дебати; брейнсторминг; интервюиране; попълване на въпросници;
аудио-визуални методи; извънучилищни социални дейности; анализ на документи; анализ
на единични случаи; приемане на решения чрез използването на дърво на целите и
решенията; анализ на аргументи “за” и “против”; решение на проблеми (problem solving);
обучение в писане на петиции, жалби, молби и пр. граждански документи.

Използват се и традиционните методи на обучение, свързани с даване на знания
и формиране на умения.

РОЛЯ НА УЧИТЕЛЯ. Предвижда се изменение на основните роли - от “информа-
тор” в организатор и “диспечер” на ученическите образователни опити в контекста на
информацията и убежденията.

КУРИКУЛУМ В 1-5 КЛАС. Образованието в 1 - 5 клас се разглежда като увод към
следващото основно запознаване с гражданското образование и има за цел да подготви
учениците за пълноценно обучение в по-горните нива.

1. Аз и другите. (А). Чувство за идентичност и различие спрямо другите: аз-
портрет (кой съм аз, какво е важно за мен, какво обичам да правя, какво другите искат
от мен, какво искам да изменя в себе си; сходства и различия при хората - откъде
произтичат и до какви последствия водят; кръгове на близостта - близки хора, отдалечени
хора. (Б). Чувствата и техните проявления: какви чувства изпитвате и как ги изразявате,
как можем да разберем какви чувства изпитват другите, какви чувства изпитват децата
в трудни ситуации и как се справят с тях. (В). Комуникация: различни пътища за комуни-
кация - вербална, невербална, директна и косвена и пр., пасивно и активно слушане, как
да бъдем убедителни при защитата на своите убеждения без да потискаме другите, да
се научим да казваме “не”, да избягваме конфликтите и да се научим да ги решаваме.
(Г). Вземане на решения: какво е решение, преимущества и недостатъци на различните
възможни решения, въздържане от вземането на решения и от техните последствия,
грешките при вземането на решения и корекцията им, Аз като успяващ човек.

2. Хората и природата. (А). Хората и природата - експлоатация или симбиоза?
Баланс на печалбите и загубите - как хората изменят своята природна среда и как тези
изменения влияят на нашия живот? (Б). Какво е здравословен живот: хранене, хигиена;
защо вредните навици са опасни? (В). Как можем да се грижим за нашата местна
природна среда?

2а. Страната: национално съзнание; понятието родина; национални символи; толе-
рантност спрямо другите страни и етническите малцинства. (към учебното съдържание
по история в 4 клас).

КУРИКУЛУМ В 6 КЛАС.
3. Групите. (А). Социални групи: необходимост от живот съвместно с другите и

следствията от това, дилема - може ли човек да живее напълно независимо от другите?
Различни социални групи: формални и неформални; групи, в които могат да участват
родителите (политически, религиозни, професионални...). Членство в групите: групови
норми, права и задължения на членовете, групова привлекателност. Роли и позиции в
групата. Роли и позиция на груповия лидер: какво означава да си лидер; организацията на
груповата дейност като основна роля на лидера; лидерите възникват спонтанно - кого
да изберем за лидер на нашата група; необходимо ли е лидерът да има харизма? Здравина
на връзките в групата, условия, силно и слабо интегрирани групи. Конфликти в пределите
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на групата - причини и пътища за решение. Индивидуални и общи действия с цел по-
голяма колективност - проблемна идентификация; убеждаване на другите да се обединят
около една гледна точка; създаване на коалиция. (Б). Училище. Принципи на функциониране
на училището - училищен бюджет, приходи, разходи; училищно управление - директор,
педагогически съвет; роли и позиции на учениците, учителите и родителите в структурата
на училището. Документи, управляващи училищния живот - правилник, устави и пр., в
сравнение с международните документи и във връзка с училищната практика. Влияние
на учениците в живота на училището - ученически представители, избори, права; нефор-
мални начини за влияние - протест. Конфликти в училище. (В). Местната общност.
Карта на локалните общности (моят район, улица, квартал, град). Принципи на функцио-
ниране, участие на гражданите, избори и пълномощия, роля на локалното управление;
местоположение на местната власт и нейни функции; начини за контакти с властите.
Местен бюджет - приходи и разходи. Икономически връзки с държавата и света - какво
се произвежда тук и какво се продава  на другите хора в страната и света; защо има
вносни стоки на пазара; може ли да живеем без търговия? Конфликти в града - причини
и пътища за разрешаването им. Какво вие можете да измените в своя град? (Г). Общест-
вото и различията в него. Кои са причините за различията между хората - икономически,
национални, расови, етнически и др. Социални класи - обществена йерархия, социална
зависимост; общества с големи и малки социални различия (съвременни примери: Индия,
САЩ, Дания) - последствия. Обществена стълбица, Социална мобилност - фактори.

КУРИКУЛУМ В 7 КЛАС.
4. Икономическа активност на индивидите и обществото. (А). Как функцио-

нира свободната пазарна икономика? Ограничените ресурси не дават възможност за
удовлетворяване на всички човешки нужди, затова е необходимо човек да избира. Как
хората се справят с проблема за недостига на ресурси - продукция-пазар, вземане на
икономически решения (семеен бюджет като пример). Търсене и предлагане. Производи-
тел-потребител, закони за паричното потребление, заплахата от инфлация. Как произво-
дителите се опитват да влияят на потребителите? Как предприятията търсят капитали
- банков кредит, партньорство. Пазар на труда - как се търси работа, трудово законода-
телство, роля на синдикатите, безработица - корени и значение. (Б). Роля на правителст-
вото в икономическата сфера. Бюджет - постъпления (данъци, такси, налози и пр.) и
разходи. Роля на правителството - защита на правата на собствеността, отговорност
за икономическата устойчивост, защита на потребителските права (борба с монопола),
социална политика. Полша като елемент от световната икономическа система - преиму-
щества от връзките, външна търговия, международни финансови задължения. (В). Ико-
номически въпроси на училището. Възможности за стопанска дейност в училище и
локалната среда. Как да започнем бизнес?

5. Гражданите и правителството. (А). Правата на човека - естествени и неот-
нимаеми. Списък от най-важните права и свободи: индивидуални и политически, об-
ществени, икономически и културни, права на малцинствата. Права на децата. Изпъл-
нение на правата и свободите: чрез съда, чрез адвокатите, чрез националните и между-
народни организации за защита на правата на човека; чрез граждански инициативи. (Б).
Универсални принципи на демократичните общества. Що е власт? Управление на мно-
зинството и права на малцинството. Роля на закона - защита на личността, регулация на
отношенията на хората, регулация на отношенията на личността и правителството.
Трите власти. Гражданско неподчинение. Демокрацията и другите форми на управление.
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КУРИКУЛУМ В 8 КЛАС.
5. Гражданите и правителството. (В). Конституцията. Как е възникнала Пол-

ската конституция? Конституцията като върховен закон. Трите власти: законодателна,
изпълнителна, съдебна. Организация и функциониране на правителството. Задължения
на гражданите. (Г). Форми на участие на гражданите в демократичното общество:
събиране на информация, необходима за изразяване на мнение и активно участие в
обществения живот; използване на личните преимущества над другите за да се оказва
влияние върху обществения живот. Обществено мнение. Граждански организации и
тяхната роля. Политически партии. Начини за изразяване на подкрепа или отхвърляне
(избори, референдуми, демонстрации и пр.). (Д). Заплахи за демокрацията - недостатъчно
спазване на правата на някои граждани (расизъм, национализъм, религиозна нетърпимост
и др.); недостатъчен баланс на властите; нарушения на правата на човека; прекалена
политизация на обществото. Демокрацията през икономическа криза.

При възможност и необходимост се включват и следните теми: (1). Съвре-
менни световни проблеми: роля на Полша в световната политика; Обединена Европа -
общи проблеми и противоречия; патриотизъм и национализъм; международни конфликти;
международни организации; икономическа конкуренция и войни; енергетични проблеми
в света; дейност на екологическите организации, богати и бедни страни - сътрудничество.
(2). Болести - рак, вредни привички, алкохол, дрога и тяхното обществено значение. (3).
Семейството като обществена група. Какво облекчава и какво затруднява семейството;
роли в семейството; конфликти в семейството и разрешаването им; обществени роли,
за които семейството подготвя; закон за защитата на семейството.

4.4.2. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ

ГЛОБАЛНИ ЦЕЛИ. Главна цел на програмата е да се получат обширни знания за
обществените, политически и икономически основания на Полската демокрация; да се
формират граждански навици и умения, важни за ефективно и отговорно участие в
живота; да се задълбочи разбирането на принципите за поведение в съответствие с
основните демократични ценности като уважение на човешкото достойнство, свобода
и равенство.

Програмата предвижда въвеждането на дисциплина “Гражданско образование”,
която се изучава 2 ч. седмично.

ПОЗНАВАТЕЛНИ ЦЕЛИ. Курикулумът трябва да помогне на учениците да осъзнаят
своите персонални цели и ценности, като граждани в контекста на локалното общество
и на страната в цялост; да разбират и анализират основните обществени структури и
динамиката на живота в групите, семейството и училището; да определят основните
характеристики на отвореното общество и да ги прилагат по отношение на структурата
и функционирането на Полското общество; да разбират организацията и функционирането
на най-важните учреждения в Полша; да познават заплахите за демокрацията; да ува-
жават правата на човека в тяхното ежедневно реализиране; да познават най-важните
характеристики на свободната пазарна икономика и тяхната реализация в Полша; да
бъдат осведомени за текущите и бъдещи връзки на Полша и Обединена Европа, ООН и
другите международни организации; да виждат и оценяват заплахите за екологията и да
предлагат възможни решения на локално, национално и световно ниво; да прилагат
гражданските знания и умения при оценяване на избрани проблеми от живота.
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ЦЕЛИ, СВЪРЗАНИ С ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ. Учениците трябва да могат да
събират информация за политически събития, проблеми и спорни въпроси; да представят
и защищават своите идеи и мнения пред другите граждани, правителството и медиите;
да разбират влиянието на политическите решения за своя собствен живот; да оценяват
позициите и политическата дейност на своите съграждани, групи по интереси и прави-
телството; да вземат добре премислени решения в ежедневните си граждански дела; да
си сътрудничат с другите граждани и групи за да се постигат взаимноизгодни цели; да се
изявяват и защищават собствените политически интереси, насочени към общата полза.

УЧЕБНО СЪРЪРЖАНИЕ.
1. ХОРА / ИНДИВИДИ. (A). Идентичност и индивидуално развитие. Потребнос-

ти и мечти - моите потребности (Маслоу); пространството, в което живея (културното
обкръжение, което ми позволява да разбирам природната среда); мечти, планове и
пътища за реализация. Как може целенасоченото изменение на жизнените знания и
навици да помогне на функционирането на обществото: знание за себе си, своята ценност
и повишаване на чувството за лично достойнство; създаване на основания за комуни-
кация с другите (международни връзки, съгласуване, посредничество); вземане на ре-
шения; различия в жизнените философии (да бъдеш пасивен или активен). (Б). Ценности.
Определение, класификация (индивидуални и обществени), конфликти. Хартата за чо-
вешките права и свободи. Човешките права: права които не могат да бъдат отнемани
(право на живот, на лична и политическа свобода, на собственост). Свобода и лична
отговорност. Действия против злото в социополитически, юридически и морален аспект.
Маниери на поведение, свойствени за демократичното общество - способност за съв-
местен живот с другите (вежливост, съчувствие, щедрост); уважение на закона и чест-
ната собственост; толерантност към другите идеи и убеждения, признаване на различи-
ята, независимост на мисленето; лична отговорност (готовност за приемане на отго-
ворност за себе си и последствията от собствените действия); самодисциплина (подчине-
ние на правилата без външни стимули); готовност за компромис; съгласуваност на
действията; търпение и настойчивост в работата за достигането на обществените
цели; патриотизъм; автономност на мисленето и действията.

2. СОЦИАЛНИ ГРУПИ. (A). Към кои групи принадлежите? Семейството - връз-
ки, юридически норми на семейния живот. Влияние на формалните и неформални групи
в обществения живот: групи с политически цели, граждански обединения. (Б).Училище.
Групировки (учители, ученици, родители), влияние на училищния живот. Управление на
училището - представеност на групите в управлението. Влияние на учениците във
вътрешното регулиране на училищния живот - самоуправление, запознатост с демокра-
тичните процедури, лидери и инициативи. (В). Връзки, конфликти и решения. Връзки в
групата. Корени на конфликтите. Разрешаване на противоречия - посредничество, защита
на ученическите права. Сътрудничеството между учениците.

3. ОБЩЕСТВО. (A). Функциониране и структура на обществото. Обществото
като организирана структура - структура, функции, йерархия на елементите, обществени
промени, социална стратификация. Структура на Полското общество. (Б). Свободното
общество като отворено общество. Характеристики на отвореното общество: свобо-
ден поток на идеи, информация, капитал, хора и пр.; откритост към другите; плурализъм;
индивидуализъм, откритост за промени. Връзка между индивидуалните и групови интереси
(грижейки се за своите собствени интереси, можем да задоволим и своите и обществе-



76

ните интереси). Защита на индивидуалните и груповите интереси - равенство пред
закона. Граждански навици: самопознание, самоорганизиране, участие, колективна от-
говорност. (В).  Обществото в съвременните политически доктрини: либерализъм;
консерватизъм; социалдемокрация; християндемокрация; други.

4. НАЦИЯ. (A). Политика и политици. Политика. Начини на управление. Легити-
мация. Приемане на политически решения. Политически елити. (Б). Нация. Генезис и
функции. Формиране. Моно- и мултинационални страни. Етнически конфликти. (В). Демо-
крация. Форми - пряка и представителна; президентска и парламентарна. Принципи на
функциониране - болшинството управлява, уважавайки правата на малцинствата; прин-
цип на представителността; избирателни закони; политическа конкуренция. Заплахи за
демокрацията: антидемократична система (тоталитаризъм, авторитаризъм); недоста-
тъчно обществено участие; нетолерантност; недостиг на обществена отговорност; ло-
шо отношение към закона; манипулиране на общественото мнение; социална незрялост.
(Г). Роля на общественото мнение: изразител на обществени чувства; изменение на
управлението; информиране на политическите елити за народните настроения; подкре-
па и усилване на мнения; форма на обществен протест. Медиите в отвореното общест-
во: неформален елемент на пълномощия; способност за критически подбор на информа-
ция; предусловие за активно участие в гражданския живот. (Д). Конституцията в демо-
кратичното общество: форма на управление на правителството - пълномощия и огра-
ничения. Конституционно гарантирани обществени права - право за ратификация, критика
и поправка на Конституцията. Граждански задължения.  Гражданско неподчинение -
причини (нарушаване на правата), форми (отказ от плащане на данъци и др.). (Е). Поли-
тически партии и системи. Задачи на партиите. Политически плурализъм. Ограниче-
ния в дейността на партиите. Финансиране. (Ж). Държавни учреждения в Полша.
Народно събрание - роля на опозицията, законодателни маршрути, сблъсък на интересите.
Правителство, администрация - функции. Юридическа система. Локални (местни) власти.
Международни организации, работещи за защита на човешките права: Европейски съд по
правата на човека; международен съд; Хелзинкска комисия; Амнести Интернешънъл.
Граждани и правителство - основни принципи, регламентиращи отношенията на прави-
телството и гражданите. Нерегулярност във функционирането на администрацията.
Професионални организации. Асоциации.

5. ИКОНОМИКА. (A). Въведение. Основни икономически понятия: икономика,
средства за производство, труд, собственост, бизнес, пазар, търсене и предлагане,
капитал, пари, цена. Собственост. Форми на собственост: лична, колективна, държавна.
(Б). Характеристика на съвременната икономика. Роля на пазара в икономическия
процес: пазарен механизъм: конкуренция, значение на търсенето и предлагането, функция
на цените в икономиката, пазарна цена, цена на дребно и едро и др. Други пазари - на
стоките и услугите, на работната сила. Функциониране на фондовата борса. Ценни книжа,
акции. Условия за функциониране на пазарите: купувачи и търговци, информация, достъп
да пазарите, идентични стоки (по тип и качество). Конкуренция чрез цени, качество,
услуги. Преимущества и недостатъци от действието на пазарите: ефективност, моти-
вация, приръст, неопределеност, възможност за фалити и безработица. Роля на прави-
телството в пазарната икономика: юридически рамки на икономическата дейност, защи-
та на правото на собственост, осигуряване на стопанска стабилност, социална дейност
(например, контрол над безработицата). Начини за натрупване на капитал: лични спес-
тявания, печалба, банкови кредити, борса на ценни книжа. (В). Роля на парите в иконо-
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миката. Пари и стойност. Форми на парите. Банки и тяхната роля. Роля на правителство-
то: бюджетни излишества и дефицит, инфлация. (Г). Бюджет. Видове: семеен, фирмен,
правителствен (национален). Постъпления в националния бюджет: източници. Разходи.
Управление на бюджетите. Влияние на икономическите решения върху живота на хората.
(Д). Икономическите проблеми на Полша.  Проблеми: неразвитост на инфраструкту-
рата, външен дълг, безработица, инфлация, ниско ниво на продуктивност, ограничени
експортни възможности. Пътища за преодоляване на проблемите: преструктуриране на
промишлеността, увеличение на външната търговия, увеличение на производството,
чужди инвестиции. (Е). Перспектива за интеграция на Полската икономика в Евро-
пейската общност. Статус на страната. Асоцииране в международни икономически и
финансови органи.

6. МЯСТО НА ПОЛША В СВЕТА. (A). Насоки на полската външна политика.
Полша и промените в Централна Европа. Преодоляване на националните и културни
стереотипи, коопериране със съседните страни. Възможности за интеграция в Европей-
ската общност - икономически, политически, военни, културна. Участие в международната
политика: ООН, Конференцията за сигурност в Европа и др.

7. ЗАЩИТА НА ПРИРОДНАТА СРЕДА . (A). Елементи на човешката естествена
жизнена среда. Растителен и животински свят. Място на човека в природата. (Б).
Промените в природата под влияние на присъствието на човека. Творческа чо-
вешка дейност - изменения в ландшафта (архитектура). Разрушителна дейност - замър-
сяване на околната среда в резултат от промишления и технически прогрес; региони с
екологически проблеми в Полша. Борба със замърсяването на околната среда. (В). Еко-
логията като съвременна човешка философия. Формиране на отношение към обкръ-
жаващата среда. Организации, работещи за чиста природа - международни (Грийнпийс)
и национални.

8. ИЗБРАНИ ПРОБЛЕМИ НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ. (А). Полша и Европа -
политически позиции и финансови задължения. (Б). Заплахи за цивилизацията и техните
социални последствия: болести, безработица, глад и пр. (В). Проблеми на етническите
малцинства. (Г). Роля на религията в съвременния свят. (Д). Политика и морал.

4.4.3. ЖИВОТ В ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО: КУРС ЗА
НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ В ПОЛША

Курсът е част от програмата за гражданско образование в Полша и цели формира-
нето на активни, компетентни граждани, свързани с демократичните ценности. Той е
съвместна разработка на полски и американски автори, сред които са водещи специа-
листи в света: Джон Патрик (J.Patrick), Сандра Стоцки (S. Stotsky), Роберт Уояч (R.Woyach),
Ричард Реми (R. Remy), Джей Харис (J.Harris), Стивън Милър (S.Miller), Дейвид Нейлър
(D.Naylor), Ева Голебиевска (E.Golebiewska) и др. [80]

1. ТЕМА: МЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ. (1). Моите съседи, моят град. Местното управ-
ление се представя като реалност, а не като абстракция. Районът се описва, сравнява
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се с други, посочва се на картата, събира се информация за него. (2). Необходимост от
местно управление. Учениците да разберат, че гражданите в демократичните общества
имат право да вземат решения относно проблеми, които са им близки. Да се види
ефективността на гражданското участие на местно ниво. Да се обясни значението на
местното управление и да се обсъдят въпроси, по които се вземат решения на това
ниво. Защо това управление е по-добро отколкото ако беше само националното. (3).
Местни власти и техните функции. Целта е учениците да разберат функциите на
местните власти и как се избират те. Да се даде информация за законодателните и
изпълнителни институции на властта. Кои са основните задачи на местните власти. (4).
Проблемите на местните власти. Учениците се запознават с типовете проблеми на
гражданите, които се решават от местните власти. Най-важни проблеми. Задължения
на местните власти към гражданите. (5). Изборни кампании на местно ниво. Кампании
на местно ниво - значение и действие. Да се създадат няколко платформи за кампания
и след това да се анализират критично - своята и на другите ученици.(6). Как местният
съвет взема решения за бюджета. Бюджетът е една от най-важните задачи на местното
управление. Как се вземат решения. (7). Групи хора със специфични интереси на
местно ниво. Учениците трябва да разберат, че във всеки град или община има много
групи хора, които се различават по своите потребности, очаквания и интереси. Различията
не трябва да водят до остри конфликти. Тези конфликти се решават чрез преговори.
Учениците трябва да дават примери за групи с различни интереси. (8). Как гражданите
могат да влияят на решенията на местните власти. Гражданите могат да повлияят на
решенията на местните власти чрез подписки и петиции, адресирани към избраните от
тях представители, участвайки в срещи с представителите,участвайки в референдуми,
и чрез по-решителни форми на влияние като демонстрации, митинги, събрания. (9).
Задължения на местните власти. Учениците се запознават със задълженията на мест-
ните власти и оценяват доколко сполучливо конкретните власти се справят. Различия
на задълженията на националните и местни власти. (10). Какво би станало, ако детските
градини в град Х. се закрият? Учениците проследяват процеса на вземане на решения
в конфликтни ситуации в гр. Х. между младите майки и мастните власти, породен от
липсата на средства. Възможни решения, аргументи за и против. Дейност на Комисията
по здравеопазването. (11). Дали водата е само местен проблем? Учениците трябва
да разберат, че водоснабдяването е една от основните грижи на местното управление.
Да се откроят основните проблеми, да се състави лична концепция за добиване, рацио-
нално използване и защита от замърсявания на водата в града. (12). Сметта - местен
или глобален проблем? Учениците трябва да се запознаят с проблемите, свързани с
прибирането, съхранението и използването на сметта. Особено внимание заслужава
връзката между местните и глобални аспекти на проблема. (13). Борба с безработицата
на местно ниво. Учениците се запознават с проблема на местно ниво - причини и
начини за борба. Дискусии за и против обществени проекти за заетост. Връзка са нацио-
налните програми. Дейност на бюрата по труда.

2. ТЕМА: ПРИНЦИПИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА. (1). Характеристиките на страната.
Учениците да могат да различават демократичните и недемократични политически режи-
ми и да дават примери за това. (2). Демокрация, диктатура, анархия. Учениците да
различават системите на управление по механизма на вземане на решения. Следствия,
аргументи за и против различните варианти. Преимущества на демокрацията. (3). Раз-
деление на властта в демократичното общество. Учениците да се запознаят с трите
власти в демократичното общество - законодателна, изпълнителна и съдебна и тяхното
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разделение. Значение за индивидите и обществото. Следствия от нарушаването на
принципа. (4). Роля на конституцията. Да се определят областите на държавата, които
се регулират от конституцията. Да се обясняват понятията “конституция” и “конститу-
ционализъм”. Конституционни права. (5). Дали мнозинството е винаги право? Властта
на мнозинството и правата на малцинствата са първични принципи на демокрацията.
Предпочитанията на мнозинството граждани са решаващи, но те не могат да нарушават
правата и свободите на хората, които са малцинство. “Грешките на мнозинството”. (6).
Рисковете на избора. Учениците трябва да разберат, че всяко решение (и политичес-
кото) е свързано с отговорност. В демократичното общество решенията се вземат
пряко или косвено от избирателите и те са отговорни за тях - участие в изборите. (7).
Постигане на компромис. Учениците се запознават с противоречивите интереси на
различните обществени и политически групи. В демократичното общество това не води
към анархия, а се търси възможност за компромис. (8). Възможност за конфликт на
ценностите в демократичното общество. Учениците се запознават с противоречието
на основните ценности - свободата и равенството. Понякога едното е за сметка на
другото. Развитието на демократичните процеси зависи в най-голяма степен от начина
на решението на този конфликт. Да се дават примири в личен и обществен план. (9).
Лъжлива и истинска демокрация. Учениците се запознават с декларативната кому-
нистическа демокрация и реализацията й в живота на хората. Реалната демокрация -
ежедневни решения. Разлика между демокрация и диктатура. (10). Свобода на словото
и музиката на младите. Учениците осъзнават възможността за конфликти на ценностите
между поколенията и отражението им върху свободата на словото. Свободата на худо-
жествено изразяване. Въображаем конфликт между родител и дете-меломан. Трябва ли
да има цензура, ако произведенията влияят лошо на младите. (11). Демократически
традиции. В исторически план да се види приложението на демократичните принципи.
(12). Страна и нация. Учениците се запознават с едно от най-значимите проявления на
народния колективен живот - националната идентичност, основана на езика, териториал-
ните и културни връзки. Страна и нация - взаимовръзки. (13). Патриотизъм. Учениците
да разбират какво означава да си патриот. Разлика между патриот и националист. Прояв-
ленията на патриотизма и национализма. Емиграцията.

3. ТЕМА: ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИНА. (1). Правата на човека.
Учениците се запознават с основните права и свободи, на които всички хора имат
право. Как се реализират правата и свободите в демократичното общество. Начини, по
които може гражданите да се борят за защитата на своите права и свободи. Примери.
(2). История и основни документи за човешките права.  Учениците се запознават с
възникването на понятието права на човека в края на 18 век. Разпространение от
няколко страни в международни документи. Развитие: граждански, икономически, соци-
ални, културни права, права на малцинствата. Защита от националното и международно
законодателство. Неправителствени организации. (3). Индивидуални и политически
права и свободи. Учениците се запознават с исторически първите по дефиниция права
и свободи. Документи. Ограничения в някои страни. Нарушения. Защита и гарантиране
на правата от правителството. (4). Права на детето. Запознаване с правата на детето
и законодателството, свързано с него. Откриване на случаи на нарушаване на правата
в ежедневието. Как детето да си защищава правата. (5). Неправителствени органи-
зации за защита правата на човека. Съдържание на дейността на тези организации.
Принципи, цели, процедури. Контакт с тях. (6). Действие на Амнести интернешънъл.
Това е основната международна неправителствена организация за защита на правата
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на човека. Устав, принципи на дейност. Цели, дейности. (7). Права на етническите
малцинства. Запознаване с правата на малцинствата. Дискусия за разликата между
документи и реализация в ежедневието. Стереотипи и разрушаването им. (8). Граждански
задължения. Учениците да разберат, че освен права имат и задължения като граждани:
лоялност към страната си; защита на страната; уважение към закона; плащане на данъци.
Връзка на права и задължения.

4. ТЕМА: ИНСТИТУЦИИ В ДЕМОКРАТИЧНАТА ДЪРЖАВА. (1). За управляващите
и техните права. Основната тема е пълномощията на властта и разликата между
законната и незаконна власт. Недостатъците на твърде силно или твърде слабо ограни-
чената власт. Очакванията на гражданите към държавната власт. (2). Кой и как взема
важните национални решения в Полша? Учениците се запознават с държавните
учреждения - права, функциониране; законодателни и изпълнителни органи. Процес на
вземане на решения. (3). Парламентарни избори и работа на парламента. Значение
на Парламента - приемане на законите, управление и контрол над правителството.
Парламентарни избори. Парламентът като поле на политически конфликти. (4). Изпълни-
телна власт. Функции на Президента и правителството (администрация). Избираемост
и сменност. Контрол от страна на избирателите и Парламента. (5). Кой е по-важен -
Президентът или Парламента? Сравняване на ролята на двете институции. Президент-
ска, парламентарна или смесена република - дискусиите в новите демокрации. (6). Пуб-
личната администрация в Полша. Сфери на дейност на различните органи на публичната
администрация и на различни нива. (7). Законопроектите, или как се създават зако-
ните? Законопроектите - кой ги създава и как се обсъждат и приемат в Парламента.
Роля на Президента - отлагателно вето. Роля на медиите, обществените организации,
политическите партии, общественото мнение. (8). Защо е нужен законът? Юридическите
норми сред другите регулатори на живота на хората. Всеобхватност на закона. Подчи-
нението на закона - задължение на всеки гражданин. (9). Институции на съдебната
система.  Независимата съдебна система като елемент на демокрацията. Общи и спе-
циални съдилища. Независими организации за защита на индивидуалните права на граж-
даните. (10). Гражданско и наказателно право. Съдебният процес като търсене на
обективната истина. Спорове и дискусии в съда. (11). Други аспекти на правителство-
то. Класификация на политическите системи на демократични и авторитарни (според
разпределението на властта) и свободна пазарна и централизирана планова икономика
(икономически признак). (12). Разделение на властта в демократичното общество.
Три вида власти в демократичното общество: законодателна, изпълнителна и съдебна.
Регулиращо действие на закона - защита на индивидите от произволни действия на
правителството и на обществото от индивидите. (13). Роля на конституцията на стра-
ната. Конституцията като регулатор на процесите в страната и гарант на индивидуалните
права и свободи. Конституционализъм. (14). Демократическите традиции. Съвремен-
ната демокрация и историческите традиции. Развитие на идеите на демокрацията в
Древните Елада и Рим; Средновековието; Ренесанса; Просвещението; 19 век. (15). Граж-
дански отношения в 20 век. Развитие на демократичните идеи в 20 век. Войните,
нацизма, комунизма, следвоенните движения. Посткомунистически реалности. Роля на
партиите, движенията и неправителствените организации. Активно гражданско участие.

5. ТЕМА: ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ. (1). Влиянието на
комуникациите. Новините и интерпретациите на събитията, които хората получават
чрез медиите им влияят. Учениците трябва да се научат да ги преценяват критично, да
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различават новините от коментарите. (2). Участие на гражданите в обществения
живот. Активното участие на гражданина в обществения живот е основата на демокра-
цията. То може да се изразява в поддръжка и различни форми на протест. Учениците
трябва да разберат, че всяка форма на гражданско участие е по-добра от пасивността.
(3). Обществено мнение. Общественото мнение оказва голямо влияние на работата
на държавните органи в демократичното общество. Учениците трябва да се запознаят
с формирането на частните мнения и формите на общественото мнение. (4). Изследва-
ния на общественото мнение. Учениците трябва да разберат причините за интереса
към общественото мнения и изследването му. То показва нагласите на хората и вероят-
ното им поведение. Не винаги проучванията на общественото мнение отразяват реал-
ността. Грешки при изследванията. Манипулации на респондентите. (5). Свободни граж-
дански асоциации. Свободата на асоциация е право на гражданите в демократичното
общество. Всяка група възрастни хора може да се обедини в асоциация, стига целите и
дейността й да не нарушават съществуващите закони. (6). Граждански форми на
протест. Учениците се запознават с формите на изразяване на общественото мнение.
Някои са приемливи от обществото, други - не. (7). Гласуване на избори. Гласуването
на избори в демократичното общество е най-важна гражданска дейност. Всеки гражданин
чрез своя глас на изборите влияе на бъдещото управление на страната и в същото
време влияе на своя собствен живот. Следствия от негласуването. (8). Политически
партии в Полша. Учениците трябва да се запознаят със същността на политическите
партии - организации, чиято цел е да управляват живота в страната, поради което се
борят за власт. Партиите се различават по вижданията си по обществени, политически
и икономически проблеми. (9). Роля на синдикатите. Учениците се запознават с
дейността на синдикатите по защита на правата на трудещите се. Конфликти между
работници и работодатели. Взаимноизгодни съглашения. (10). Средствата за масова
информация и демокрацията. Роля на медиите в демократичното общество. Роля за
формирането на общественото мнение. Зависимост и независимост на медиите от
правителството, партиите и други организации. Плурализъм на медиите и възможности
на гражданите да получат обективна информация. (11). Роля на средствата за масова
информация в предизборните кампании. Учениците трябва да разберат изключително
важната роля на медиите при избори. Влияние върху резултатите. (12). Селекция на
информация в средствата за масова информация (филтърна функция). Учениците
разбират, че при формирането на общественото мнение от медиите е важен не само как
се предават и интерпретират новините за събитията, но и подборът им. (13). Рекламата
- информация или убеждаване. Рекламата е форма за влияние върху общественото
мнение. Тя е елемент но свободната пазарна икономика. Рекламата бързо стана естест-
вен компонент на обществения и икономически живот.

6. ТЕМА: СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. (1). Защо не можем да имаме
всичко? Учениците се запознават с основния  проблем - неустойчивото равновесие
между икономическите потребности на хората и възможностите за удовлетворяването
им (ресурси, стоки, услуги). (2). Избори и нереализирани възможности. Ежедневната
необходимост от избори и решения по икономически теми. Връзката избор - нереализирани
възможности (шансове). Изборът като неизбежност. (3). Циклични потоци на стоки,
услуги и възнаграждения? Учениците трябва да разберат цикличното движение на
стоки, услуги и заплати. Решения на индивидуално (домакинство) и бизнес ниво - приходи
и разходи. (4). Продукция и разпределение. Недостигът на стоки, услуги и капитали
поставят въпроса за това какво, как и за кого да се произвежда. Всяко общество има
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механизъм за разпределение - варианти. (5). Основни пазарни механизми. Пазар и
пазарна конкуренция. Закон за търсенето и предлагането. Цената като функция на рав-
новесието. Влияние на потребителите върху пазаря. (6). Показатели, свързани с тър-
сенето и предлагането. Поведение на индивидуалните и колективни потребители.
Детерминанти на търсенето и предлагането. (7). Парите. Предназначение на парите.
Бартерни сделки. Плащания. Стокови и финансови борси. (8). Банки. Роля на банките в
икономиката. Основни банкови операции: отпускане на кредити, съхранение на спестя-
вания, отчети.  Търговски банки, депозити, чекове. Банките като финансови посредници.
(9). Данъци. Данъците като основни източници за доход на държавата. Значение на
плащането на данъците от всички граждани на страната. (10). Национален бюджет:
приходи и разходи. Как се формира националният бюджет. Цели на икономическата
политика и влияние върху бюджета. Значение на дефицита и на баланса на бюджета.
(11). Инфлация. Учениците да разберат, че инфлацията е един от основните проблеми
на съвременните икономики в целия свят. Причини за инфлацията и последствия в
личен план и за фирмите. (12). Безработица. Основните въпроси са защо се появява и
как можем да се борим с нея. Безработицата и инфлацията. Борба с безработицата. (13).
Пазар на работната сила. Проблеми на пазара на работната сила. Шансове за наемане
на работа. Интервю с хипотетичния работодател. (14). Започваме собствен бизнес.
Видове фирми. Акции, акционерни дружества. закони за дребния и среден бизнес. (15).
“Сива икономика”. В преходния период между централно ориентирана и свободна
пазарна икономика се появяват хора, които се възползват от липсата на устойчиви
икономически норми и извличат огромни печалби от неплащане на данъци и авторски
права  (например, нерегистрираният бизнес с аудио- и видеокасети и компакт дискове).

7. ТЕМА: ПОЛША, ЕВРОПА, СВЕТЪТ. (1). Крахът на комунизма в Централна и
Източна Европа. Учениците трябва да си обясняват причините за разпадането на кому-
низма. Историята на Европа след Втората световна война до 1989 и след нея. Междуна-
родните отношения преди и след 1989 г. (2). Обединена Европа. Основните положения
на Договора от Маастрихт. Положителните и отрицателни страни на процеса на създаване
на Обединена Европа. Проблемите на страните от Източна и Централна Европа. (3).
Организация на обединените нации. Необходимост от международна организация.
Възникване, история, действие, ефективност. (4). Международния пазар. Непропорци-
онално развитие на страните и производство на стоки и услуги. Експорт и импорт на
стоки, услуги, инвестиции (капитали), работна сила. Операции на международния пазар.
(5). Богатите и бедните страни. След отпадането на конфликта между комунистичес-
кия Изток и капиталистическия Запад основният конфликт на съвременност остава
между богатия Север и Бедния Юг. Проблеми на развиващите се страни. (6). Полската
енергетика. Функционирането на икономиката зависи от непрекъснатото снабдяване с
енергия. Видове енергетични производства. Бъдещето на енергетиката в Полша.

7. Енергийните проблеми на моя град. Учениците получават задача да анализи-
рат енергийните проблеми на своя собствен град и да разработят програма за рационал-
ното използване на съществуващите източници и за бъдещето.

8. Замърсяване на околната среда. Екологическите проблеми са предизвикани
от неправилната и безотговорна човешка дейност. Тревожното ниво на замърсеност на
много места по света. Граждански реакции.

9. Замърсяване на околната среда в Полша. Полша и останалата част на света.
Дилемата - закриването на заводите, които не отговарят на екологическите изисквания
и безработицата.
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ПЕТА ГЛАВА

ВАРИАЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

5.1. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГЛОБАЛНО
РАЗБИРАНЕ

СЪЩНОСТ. Понятието гражданско образование за глобално разбиране (Civic
Education for Global Understanding) отразява гражданското образование в модерния свят
и е различно от традиционното. Това е гражданско образование при условията на света
като глобално село, мултикултурализма, интеркултурни тенденции в образованието и
съзнание за отговорност пред целия свят. [99] Често като по-кратко и синонимно се
употребява и понятието “глобално образование” (Global Education). [96]

НЕОБХОДИМОСТ. През последните години се отчита едно отчуждение на хората
от много страни от гражданско участие, което е нужно да се възстанови. Отчуждаващите
условия  - бариери пред здравия граждански живот са много - безкрайни и бързи промени;
необходимост от огромна по обем информация; извънредно много сложни проблеми на
локални, национални и международни нива; дезинформация и реклама, заливащи човека.
Изразяват се в “апатия и консумеризъм”, чувство за безпомощност пред управлението,
спад на процента на гласуващите на избори. Аналогични тенденции се установяват и в
България.

Глобалните проблеми на човечеството: разположение и регулиране на ядреното
оръжие, замърсяване на обкръжаващата среда, недостиг на природни изкопаеми,
наднационални проблеми на икономиката и пр. станаха значими за всички хора. Изисква
се  “глобална гражданска култура.” (Elise Boulding,1988).[99]

КОМПОНЕНТИ. Първият компонент включва обучение по национална история с
подчертаване на понятието сърцевина на концепцията за демокрация (core concepts), с
четири аспекта - политически, юридически, икономически и обществен (Jarolimek 1990).
Гражданството е свързано със състояние на страна, която има собствена история,
традиции, култура, национална идентичност и национални интереси.

Вторият компонент е ученическа осведоменост, че гражданските задължения се
разширяват значително извън националните граници. Нараства значението на граждан-
ската отговорност за планетата като цяло. Включва “разработка на компетентни и отго-
ворни граждани, чиято подготовка, знания, навици им позволяват да участват по-
ефективно в локалните, национални и международни дела” (Branson, 1989).[Ib.]
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ЦЕЛИ. Разглеждат се два комплекта цели.
Първият включва нова оценка на историята и културата на страната от позици-

ите, че демокрацията я е създала и съхранила през цялата й история: (а). съживяване на
гражданския интерес и участие на гражданите в обществените и национални дела; (б).
подобряване на гражданската грамотност, свързана със структурата и функциониране-
то на правителствената система (включително Конституцията); (в). способност да се
обсъждат обществени въпроси и да се вземат решения по тях.

Вторият комплект цели обхваща гражданските задължения на хората извън гра-
ниците на страната: (а). всички хора имат обща идентичност като представители на
човешкия вид;  (б). много от националните проблеми скоро или много скоро ще се превър-
нат в проблеми, които се решават от позициите на “глобалната гражданска култура”; (в).
по-добро разбиране на международната роля на страната в пост-тоталитарния свят и
на международните съюзи, в които участва. [Ib.]

РЕСУРСИ ЗА ГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. Ресурсите с които учителят може да
разполага при реализацията на глобалното образование са много. Хоуард Тейлър (H.Taylor)
ги класифицира в няколко категории:

Обществени ресурси. Те дават възможност да се надхвърли нивото на локалното
общество. Това са различните неправителствени организации, доброволчески движения,
църковни мероприятия и пр., доколкото са включени в система от международни връзки.

Учители. Интеркултурните опит и контакти на учителите са изключително важен
образователен ресурс. Личните срещи с хора от чужбина, споделянето на впечатления
за чужди страни пред учениците и пр. дава възможност за осъзнаване на глобалните
проблеми на човечеството. Интеркултурното образование основно е насочено към
тази цел.

Ученици. Много ценни са учениците с интеркултурен опит (посещавали чужди
страни и особено учили там). Изучаването на чужди езици е средство за тази цел.

Екскурзии. Служат за осъзнаване на еднообразието на глобалните и разнообрази-
ето на локалните проблеми. Те трябва да са свързани и с други материали-заместители:
видеоматериали, книги и пр.

Internet. Възможностите са безгранични.[96]

РЕАЛИЗАЦИЯ. Уйлям Калахан (W.Callahan,1990) отбелязва: “Добрият гражданин
не се ражда. Наборът от интелектуални и междуличностни знания и навици, необходими
за ефективно гражданско участие трябва да се изучават и формират, както и да се
тренират на практика във и извън училище.”

Различни програми: акции на побратимени градове, скаутски организации, спортни
асоциации и др. Такова участие може да помогне за разрушаването на тясно националната
инкапсулация и да разшири глобалното разбиране.

Изменение в традиционното съдържание и методи на преподаване на обществе-
ните науки, свързани с фокусиране върху глобалните аспекти на историята, икономиката,
политиката, географията. [99]

ПРОБЛЕМИ. Развитието на процесите  на новото гражданско образование за
глобално разбиране се затруднява от съществуващата инерция и съпротивление, поради
“заплахата” за националната идентичност. [Ib.]
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5.2. “ОБРАЗОВАНИЕ ЗА  МИР” И “РАЗРЕШАВАНЕ НА
КОНФЛИКТИ”

5.2.1. РАЗВИТИЕ НА ИДЕИТЕ

СЪЩНОСТ. Програмите за “образование за мир” (Peace Education) обикнове-
но включват обучение в разрешаване на противоречия; сътрудничество и взаимозави-
симост; осведоменост по глобалните въпроси на човечеството и обществена и еколо-
гическа отговорност. [73]

“ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР” ДО 70-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК. “Образованието за мир” в
САЩ се провежда още от ХІХ век. В ранните години то е пропагандирано в като обучение
в пацифистки дух, за свят без войни или насилие. Хорас Ман (H. Mann) разширява
идеята и на ниво локално общество и счита, че образованието трябва да е изначален
агент на изменения и да намалява нивото на противопоставяне и насилие в Америка.

От началото на ХХ век, чак до края на Втората световна война, когато светът е
силно милитаристично настроен, “образованието за мир” се отрича и преследва като
подривна дейност. Неговите дейци, които мечтаели за един мирен, положителен, нена-
силствен, хуманен свят, са считани за антиамериканци. Тези настроения са особено
силни в годините на макартизма. [Ib.]

“ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР” В 80-ТЕ ГОДИНИ. “Образованието за мир” през 80-те
години придобива формата на “разрешаване на конфликти” (conflict resolution).
Разработват се програми, чрез които учениците се подготвят да решават актуалните за
тях проблеми като училищно насилие, бягство от училище и др. чрез стратегии за съгла-
суване и посредничество. Тези програми включват такива елементи като подготовка по
интеркултурни въпроси, междуличностни връзки, осведоменост за природата на конфлик-
тите (видове, сценарии, роли) и развитие на умения за водене на преговори и вземане
на решения.

“Образованието за мир” се вижда не само като съдържание, но и като процес -
жизнен път, който създава условия за индивидуално и общо добро (благо).

През 80-те години религиозните лидери от целия спектър, прилагат големи усилия
за унифициране на общите убеждения и намаляване на доктриналните различия по отно-
шение на борбата за мир в света и в обществото и за мирно съвместно съществуване.
Това създава основание за включването на “образованието за мир” като легитимна
дисциплина в училище.

Заплахата от ядрена война и унищожение на Земята води до включване на гло-
балистка насока в “образованието за мир”. Включват се и екологични въпроси - анализ
на природната среда и развитие на отговорност за света, в който те живеят. Включват
се и знания и умения по информатика и телекомуникации. Особено внимание се отделя
на анализа на културните различия, философия и идеология на хората от различните
страни и народи, за да се даде възможност на  учениците да оценяват различията, да
откриват сходства, и да развиват в себе си съчувствие към другите - знания и навици,
които се считат за необходими за създаване на хармонично общество. Глобалната ос-
ведоменост става “образование за мир” в действие. [Ib.]
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“ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР” В 90-ТЕ ГОДИНИ. “Образованието за мир” продължава
да се интегрира в общите програми, обезпечавайки възможности на учениците да решават
многочислени практически въпроси от много области. Продължава въвличането на уче-
ниците дейности, способстващи за международно и междукултурно разбиране. Телеко-
муникациите (интернет) става общо средство за връзка с ученици от други етнически
или културни групи за работа в различните международни проекти. Чрез Internet и E-mail,
учениците от целия свят се изучават взаимно, а в същото време учителите планират
разделите на програмата на базата на международните тенденции и завързват профе-
сионални връзки.

През 90-те се наложиха широко в практиката образователни игри, които разширяват
ученическите знания и умения за решаване на противоречия. Такива са игрите: “Раз-
решаване на противоречия” (The Conflict Resolution Game) - ролева игра, в която учени-
ците играят от позицията на страна от света, като целта е да се води мирно съвместно
съществуване и в същото време да се поддържа националната безопасност и икономи-
чески растеж. “Баланс на силата” (Balance of Power) - имитационна игра, в която участ-
ниците разиграват световна политическа криза и имат за цел да не допуснат ядрена
война.

През 90-те, обучението в уважение и толерантност към различията и различните
става основен фокус на образованието. “Образованието за мир” прерастна от утопична
мечта на философи и педагози от ХІХ век в практическа основа на ХХІ век.[Ib.]

5.2.2. РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В УЧИЛИЩЕ

ВАРИАЦИИ В ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА. В последните години педагогическият
печат е залят от публикации на тема “предотвратяване на насилието”, “разрешаване на
противоречия”, “посредничество”, “мирни класни стаи”.

Предотвратяване на насилието (violence prevention) е необходимост и прак-
тически програми за изработване на навици за разрешаване на противоречия.

Разрешаване на конфликти (conflict resolution) - обикновено означава стратегия,
позволяваща на учениците да оперират по време на конфликти мирно и кооперативно в
рамките на традиционните дисциплинарни процедури.

Посредничество (peer mediation) е специфична форма на разрешаване на проти-
воречия, при която ученикът е в ролята на неутрален трети при разрешаването на един
конфликт на две страни.

Мирна класна стая (peaceable classroom) означава доминиране и поддръжка в
училищната култура на ценности и навици за сътрудничество, комуникация, толерантност,
положителна емоционална отзивчивост и мирно разрешаване на конфликти. [68]

Както е в живота, наличието на известно количество конфликти е нормално за
училището. Това особено важи за градските училища, поради големия им размер, ограни-
чените ресурси и разнообразните по състав ученици и учители. За да се намали напре-
жението, са създадени голямо количество програми за справяне с конфликтните ситуации.
Учениците се учат да си съперничат и конкурират, да изслушват други гладни точки, да
обсъждат техните различия докато стигнат до компромис.[72]

РЕШАВАНЕТО НА ПРОТИВОРЕЧИЯ (CONFLICT RESOLUTION). Това е конструктивен
метод за намеса в междуличностните и междугрупови конфликти, който помага на про-
тивостоящите в позициите си хора да работят заедно, за да достигнат до взаимоприем-
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ливи решения чрез компромис.
Теоретически фундамент е позицията на Мортън Дойч, че конфликтът предотвра-

тява стагнацията, стимулира интереса и любопитството; училището не трябва да се
опитва да отстрани или предотврати конфликта, а трябва да способства за воденето на
здрава, ефективна дискусия по значими проблеми, водещи до личностно и обществено
изменение.

Програмите за решаване на противоречия са два вида: (1) програми в които споре-
щите страни се учат да решават сами проблемите си; (2) програми в които посредник
(невъвлечена, безпристрастна, “трета страна”) помага на страните да достигнат до
съгласие. Основно съдържанието на тези програми е: активно слушане, като участни-
ците сумират какво говорят всички останали с цел да се гарантира точно разбиране на
другия; сътрудничество между спорещите страни; признание от всеки на различията на
другия; творческо решаване на проблеми, при което се взема под внимание позицията
на всички страни. [Ib.]

Програмите подчертават връзката на знанията и уменията с опита; учителите
служат за стимулатори и треньори. Чрез ролеви игри и изпълнение на групови проекти,
учениците научават как да се отнасят с гневните реакции и как да работят с другите, за
да достигнат до взаимна печалба, а не до печалба и загуба. [Ib.]

Програмите за решаване на противоречия могат да обхващат един или няколко
компоненти. Някои програми включват само компонента посредничество, с единствена
цел снижения на ученическото насилие. Други започват с посредничество и след това
разширяват програмата с решаване на противоречия, за по-активно ученическо участие.

Като илюстрация може да се приведе Resolving Conflict Creatively (RCCP) -
програма от Ню Йорк започва в 1985 с 18 учители в три училища, сега включва над 1,000
учители и 30,000 ученици в 100 елементарни и средни училища. Включва 10 теми с
раздели междугрупови отношения, кооперативно обучение и техники за решение на
конфликти. Реализира се в класни, извънкласни и извънучилищни форми. Обучават се
учители (20 часа), ученици (3 дни), персонал и родители (40 ч.) за посредници. [72]

 Има редица наблюдения за ефективността на този тип обучение. Учениците отчи-
тат, че се чувстват по-уверено в ситуации, изискващи бърза реакция. Чувстват се и по-
защитени в училище. Учениците-посредници решават средно по около 100 ситуации в
едно училище на година. Като цяло това означава контрол над конфликтите в училище.
Не е без значение и факта, че много често най-добри посредници се оказват ученици,
които са считани отначало за неприятни и конфликтни. [Ib.]

Учителите съобщават за по-малко насилие, по-заинтересовано ученическо пове-
дение, по-малко отсъствия. По-малка е необходимостта от специфични дисциплинарни
мерки.

Като дългосрочно преимущество на метода се отчита, че и учениците, и учители-
те, и родителите променят отношението си към конфликта: нито да се потули, нито да се
мине в открита конфронтация (двата пагубни варианта), а да се види като процес, който
е свързан с ценности и води до изменения. [Ib.]

Разрешаването на противоречия се свързва в образованието с демокрацията и
изграждането на граждански навици; кооперативното обучение; интеркултурното обра-
зование; намаляването на предразсъдъците; обществения ред и законност; предотвра-
тяването на насилието и вмешателствата; критичното и проблемно мислене; централи-
зираното управление. Тази теория и практика стана особено актуална поради нараства-
нето на насилието в училище пред 90-те години, но не бива да се разглежда като панацея
за оздравяване на училищната среда.  [Ib.]
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5.3. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЧРЕЗ СОЦИАЛНИ
ДЕНОСТИ

ЗНАЧЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ. Следващото изложение е за САЩ, но
то важи напълно и за България.

Редица автори установяват, че “изчезва гражданската Америка” - през последните
десетилетия се регистрира спад в готовността на младите американци за участие в
услуги на страната си или на обществото. Като специализирани причини за това се
посочват:

Липса на свободно време. Учениците се оплакват от множеството училищни изиск-
вания; повечето време за учене поради конкуренцията в училище; потребност от извън-
училищни занимания; спорт; семейни задължения.

Липса на родителско одобрение. Родителите, които не са членували в Червения
кръст, Скаутската организация и др. подобни, не дават модел на своите деца за граждански
задължения и не се отнасят положително към тях.  Родителите просто не стимулират
децата за включено гражданско поведение.

Много млади не разбират  задълженията на гражданина в демократичното об-
щество. Те са добре осведомени за индивидуалните им права и свободи, но са невежи за
задълженията си.

Болшинството млади твърде малко вярват в политическите учреждения и лидери
и на способността им да водят народа към положителни изменения.

Болшинството млади се стремят да задоволяват своите тесни користни ин-
тереси, водени от индивидуалистична идеология. Те възприемат службата за общест-
вото и родината като отстъпление от своите индивидуални цели, като ограничителна
среда за индивидуално удоволствие. [42]

СЪЩНОСТ. Гражданското образование трябва да работи за да промени тези
убеждения и на тяхно място да изгради разбирането, че обслужвайки и работейки за
обществото, ти работиш и за самия себе си.

Ефективната демокрация изисква баланс между гражданските права и задължения.
Болшинството американци са добре информирани за техните граждански права и се
стремят да ги защищават, но твърде малко знаят за съответните граждански задължения,
необходими за функционирането на конституционната демокрация.

Постоянното гражданско участие има огромно значение за създаване на обществен
капитал, който поддържа жив обществения живот и икономиката (Coleman, 1988; Putnam,
1993). Чрез доброволно участие в свободно сформирани граждански асоциации (често
наричани неправителствени организации или NGOs), гражданите реализират индивиду-
алните си интереси. Чрез тях те усвояват знания, навици, отношения и привички, които
са същността на демокрацията. Много от свободно сформираните асоциации на граж-
данското общество са противовес на против злоупотребите с властта от правителството.
[86] Този тип участие включва участие в правителството, асоциации (милосърдни, ре-
лигиозни, спортни, екологични артистични) и в общественото и икономическо развитие.

СОЦИАЛНИ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ. За учениците е нужно да открият своето място
в обществения живот и да разбират както преимуществата, така и задълженията да
бъдат част от него. За тази цел допринасят и “външното обучение” (outdoor education) и
обучението чрез преживяване (experiential learning). [42]



89

Всъщност терминологията е доста преплетена. Основният термин в началото на
века е “обучение чрез преживяване” (experiential learning) - обучение чрез соб-
ствения опит. Много новости в педагогиката произтичат оттам: активно обучение (hands-
on or active learning), кооперативно обучение (cooperative learning), обучение чрез труд
(work-based learning) и обучение чрез услуги (service learning). [Ib.]

5.3.1. “ОБУЧЕНИЕ НА ОТКРИТО”

СЪЩНОСТ. “Обучение на открито” (outdoor education) е обучение, което не е
затворено в класната стая. При него се използва цялата природна и социална среда на
учениците в качеството на източник на знания. Обществото, а не класната стая е
контекстът на обучението.[84] Теорията му следва думите на Л.Шарп (L.B.Sharp), изречени
през 1943 г.: “Това, което може по най-добър начин да се изучи в класната стая, трябва
да се учи там и това, което може да се изучава най-добре чрез опит, произтичащ от
естествени материали и житейски ситуации извън пределите на училището, там трябва
и да се изучава.”[91]

Най-краткото и може би най-точно определение на outdoor education е: образо-
вание във, по причина на, в полза на извънучилищната среда.

Това определение дава концентрирана представа за местата, където се провежда
- във всяка външна от училището обстановка; за темите - културните аспекти, свързани
с природната среда; за целите - разбиране, използване и оценяване на социоекологичните
проблеми за индивидуални и обществени цели. [65] То включва широк спектър от дейности,
основно в извънучебно време и за удоволствие, развлечение, както и за обществено
полезен труд.

Outdoor education е средство за обогатяване на учебния процес, чрез излизане
извън училището. То се тълкува доста широко и включва екологично образование, обу-
чение за оцеляване, обучение в риск, училище сред природата (училище-къмпинг), някои
аспекти на отдих и почивка сред природата. Най-тясно свързани с него са такива пред-
мети от учебните планове като език, обществени науки, математика, природни науки,
музика. Личностното развитие на учениците се осъществява чрез естествени ситуации
на напрежение, риск и лидерство. [78]

ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ. Между outdoor education и няколко други варианти на
дейности на открито съществуват прилики и разлики.

Съществува разлика между outdoor education и екологичното образование (environ-
mental education), въпреки значителната близост в някои елементи. Екологичното обра-
зование е всеобхватно, докато outdoor education си поставя по-ограничени цели и акцен-
тира на изграждането на граждански качества.

“Зелено училище” (resident outdoor school, camping education) - използвано е българ-
ското понятие, защото същността е еднаква - децата живеят 3-5 дни извън училище, в
лагери, в рамките на учебното време, за да разширят програмата си със занятия на
открито. Тук пък задачите и възможностите са много по-ограничени от тези на outdoor
education.

“Образование в риск” (adventure education)  - включва дейности, които умишлено са
построени така, че да се възприемат от участниците като опасни - алпинизъм, морско
дело и пр.
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“Опитно образование” (experiential education) - обучение чрез собствен опит,
означава всяка форма на прагматичен образователен опит.[65]

ФИЛОСОФИЯ НА OUTDOOR EDUCATION. Базира се на четири основания: (1).
Първична цел на outdoor education е да повиши отговорността на хората за природата на
Земята по всяко време и във всеки случай. (2). Познавателна цел на outdoor education е
разбирането на основните екологически, социологически и етически принципи на
екологията и научаването на хората да извършват конкретни избори и оценки. (3). Третият
аспект на философията на образованието има отношение към перспективите на човека
във външната среда - как да живее, да оцелява, да си почива в нея. (4). Outdoor education
е непрекъснат и продължителен, а не еднократен образователен опит. [Ib.]

ТРАДИЦИИ. Зараждат се в началото на века с къмпинг-училища и лагери. То включ-
ва изучаване на природата. Това е традиционна тематика. Счита се, че осведомеността
в екологическата тематика ще създаде съзнателни граждани. Акцентира се на задълже-
нията, свързани с околната среда. Основната категория е отговорност.[103]

Рита Йеркес и Кати Харас обобщават редица изследвания, които водят до едно-
типния извод, че организираното обучение по екология води до позитивна промяна в
отношението към обкръжаващата среда. Общ, също е изводът, че този ефект не може да
се постигне в достатъчна степен, ако не се съчетае с дейности на терен, на открито.

Изследванията показват също положителен ефект върху учениците - по-добро
саморазбиране; засилване на обществените диспозиции; подобряване на учебните пос-
тижения; засилване на връзките със съучениците; засилване на връзките с учителите,
родителите и съветниците; формиране на специфични умения, свързани с природата;
подобряване на дисциплината; намаляване на импулсивността в поведението.[78]

ЗНАЧЕНИЕ. Основното значение на този тип обучение се вижда в създаването на
емоционален фон на гражданското отношение към екологическите проблеми; откриването
на реални проблеми и тяхното решение; развитието на навици за действие в реални
ситуации. Сред методите и организационните форми се посочват: изучаване на кон-
кретни случаи, екскурзии, метод на проектите, дискусии в малки групи и публични, ролеви
игри, моделиране, наставничество, участие в обществени организации.

ЕФЕКТИВНОСТ. Ефективността на програмите се осигурява от: (1). формиране на
положителен, ориентиран към действие опит; (2). актуалният контекст; (3). дългосрочното
участие; (4). поддръжка; (5). контрол; (6). пример; (7). ефективен трансфер на знания;
(8). проблемни методи; (9). интердисциплинарен подход; (10). сътрудничество; (11). емо-
ционална наситеност.

Към проблемите, които най-често се срещат в практиката се отнасят интердис-
циплинарността на проблематиката, която не винаги се отдава на учителя като подход.
Сложна е и етическата постановка, особено в групи със смесен етнически състав, тъй
като различните етноси имат различно отношение към елементите на природната среда.
[103] Получават се и разминаване при оценяването на резултатите в случаите, когато
не се отчита разликата между краткосрочни и дългосрочни цели на образованието.[78]

СТАНДАРТИ. Някои организации, например, Североамериканската асоциация за
екологично образование (NAAEE) са разработили препоръчителни стандарти за обу-
чение на открито, които включват седем категории: [91]
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1. Знания и умения: безопасност; управление на група, решаване на проблеми,
използване на техническо оборудване и инструментални средства, защита на средата и
организиране на екскурзии и експедиции.

2. Образователни и психологически основания: изучаване на особеностите на
учениците (учебни, психически, медицински); ясни образователни цели; правилен избор
на дейност; осигуряване на учебни материали; ясна стратегия на обучение; връзка с
обучението по учебните предмети в училище; стимулиране на любопитството, интереса
и въображението.

3. Външни основания - формираща средас елементи на риск; период на отражение
на средата и получаване на собствен опит; оценка на дейността.

4. Познаване на околната среда - конкретни знания и умения на учителя, свързани
с околната среда (население, общество, еко-система, биогеохимически цикъл, произ-
водство и предаване на енергия, взаимозависимост, ареал, приспособяване, хомеоста-
зис, човечеството като екологическа променлива) и с живота и оцеляването в нея;
знания за връзката между природната и социална среда (връзка между идеите, полити-
ческите структури и ценностите за околната среда при различните култури; влияние на
човешката културна дейност върху средата; екологически перспективи; икономически,
обществени, политически, географски и екологически взаимозависимости в градските и
селски области; проблеми на качеството на въздуха, водата, земята, дивите животни,
енергията, използването на земята, население и здраве, отпадъци и пр., на различно
ниво - от локално до глобално); ясна морална позиция на учителя.

5. Методология на обучението - оптимално съчетание между образователните
цели, нивото на познавателно и образователно развитие на учениците, стиловете на
учене на учениците и на преподаване на учителите и достъпните средства и ресурси;
развитие на творческите възможности и  критичното мислене.

6. Изучаване на средата - изучаваната среда може да е всякаква, като се започне
от пространството около училището или жилището и се стигне до дивата природа; да се
търси разнообразието и изборът да се определя от темата и възможностите на учениците;
да се стимулира активността на всички при проучването на средата; индивидуализация
на целите и идеите на учениците; самооценка, групова работа.

7. Оценка -  познавателни, диспозиционни, поведенчески измерения. [91]

РАЗШИРЕНО ТЪЛКОВАНИЕ НА OUTDOOR EDUCATION. Обучението на открито
включва и създадената от човека среда - културата. Основната идея е чрез опита да се
обогатяват знанията и уменията  по почти всички предмети от учебния план.

Един от създателите на този тип обучение Джон Деуей (J. Dewey,1938), разглежда
училището като едно миниатюрно демократично, в което обучението чрез преживяване
(experiential learning) е съществен компонент на гражданското образование. Учениците
се подготвят за гражданската отговорност на възрастния практикувайки в него. Чрез
“обучение на открито” учениците се учат да откриват проблеми, а също и как да работят
с държавни институции и граждански обединения. Те стават активни участници в демо-
кратичния процес, а не просто пасивни наблюдатели.[42]

ТИПОВЕ OUTDOOR EDUCATION. Съществуват четири главни типа “обучение на
открито” (outdoor education), прилагани в гражданското образование на учениците: (1).
обучение в риск (adventure education), (2). културна журналистика (cultural journalism),
(3). участващо изследване (participatory research), (4). обучение чрез услуги (service
learning). [Ib.]



92

ОБУЧЕНИЕ В РИСК (ADVENTURE EDUCATION). Обикновено се прави на чист въз-
дух в местности, които не предлагат добри условия за живот и има за цел да даде знания
за природата и да възпитава смелост; самоконтрол, самовзискателност независимост
и самоувереност; компетентност в междуличностните отношения; ръководни навици;
навици за вземане на решения чрез дейности, които са свързани с напрежение или риск:
катерене по скали, връзване на възли и др.

При преминаване на курс се издава специален сертификат. Най-известната органи-
зация, практикуваща този тип обучение е Outward Bound. [Ib.]

КУЛТУРНА ЖУРНАЛИСТИКА (CULTURAL JOURNALISM). За разлика от предишния
тип обучение, тук се акцентира на жизнената среда: родственици и приятели, както и
хора в обществото - в миналото, настоящето и бъдещето.

Културната журналистика може да помогне на учениците да станат част от “об-
ществото на паметта” - хора, които работят за запазването на колективните традиции.
В едно индивидуалистично общество, разбирането на ценността на гражданските тра-
диции може да обезпечи основа за сътрудничество и взаимна поддръжка. Учениците
издават списания и книги с исторически очерци по краезнание, резултати от фолклорни
и етнологически изследвания и др. [Ib.]

УЧАСТВАЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (PARTICIPATORY RESEARCH). За разлика от пред-
ходните изследвания, които са предимно в исторически план, тук се проучва живота на
хората, техните  проблеми или грижи. Последователност на работа: (1). групова дис-
кусия за определяне на степента на запознатост в групата или обществото, (2). общест-
вени срещи за определяне на участниците в изследването, (3). формиране на научно-
изследователски групи, (4). сбор на информация, (5). обществени семинари за фокусирани
дискусии, (6). вторични изследвания за регистрация на фактите в различни части на
обществото или в други общества,  (7). обсъждане на новосъбраната информация. [Ib.]

5.3.2. ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Обучението чрез социални услуги (service learning) е образо-
вателна философия и метод на обучение. Като образователна философия то отразява
убеждението, че образованието трябва да създава обществено отговорни хора и да ги
подготвя като граждани за участие в живота. Като метод за обучение, то предполага
съчетаване на училищната програма и социални дейности в реално общество, за да
могат учениците да опознаят живота чрез активно включване.[37]

Обучението чрез услуги е форма на опитно (experiential) образование. Обществе-
ната услуга е доброволен влог за общото благо, което е част от задълженията на граж-
данина в свободното общество. Учениците от всички степени на училището може да се
включват в проекти за обществени услуги. Обществената услуга включва учениците
като асистенти в помощ на индивиди, организации или на обществото като цяло. Помощта
може да бъде пряка (даване храна на бездомници, почистване на парка) или косвена
(канцеларска работа за NGO). [Ib.]

В началната степен една от целите е учениците да опознаят основните граждански
ценности, правата и задълженията на гражданина в обществото на практика, стандартите
за гражданско поведение. Децата се учат да решават проблеми; да участват групи като
лидери и подчинени; да поемат отговорност за своите решения и действия.
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В средната степен учениците продължават да усвояват гражданските ценности,
опитно изучават историята на доброволческите дейности (voluntarism). Наред с прякото
си участие в тези дейности, учениците стават “преподаватели” на по-малките от себе
си или като помощници на по-големите ученици и възрастните.

Много курсове в средното училище включват гражданско участие. Учениците
вече могат сами да определят потребностите на училището и обществото и да разработят
сами проектите за своето участие. Дейностите стават многообразни и богати - помощ
на възрастни и малки деца, охрана на малките ученици след училище, почистване и
украсяване на училището и района. [76]

ТРАДИЦИИ. Обществените услуги, участието на гражданите в доброволни социални
дейности има значителна история и съответства на традициите в много страни, в това
число и България (ДПО “Септемврийче” и ДКМС). До голяма степен този опит се формира
в училище.

Гражданската отговорност води след себе си готовност за извършване на услуги
на обществото, а също политическа активност. Обучение чрез услуги е форма на “обуче-
ние на открито” (outdoor education), която е била много добре разработена през миналите
десетилетия, с много организации, предлагащи възможности. Осъществява се връзка
между училището, обществото и младите хора. Училището осигурява обществена
поддръжка и връзка с родителите за участието на учениците.

Още преди 150 години Алексис де Токвил отбелязва склонността на американците
към доброволно асоцииране. Съвременните изследвания показват, че въпреки известния
отлив през последните 2 десетилетия, именно американското общество в най-голяма
степен има основание да се нарече гражданско общество и американците са с най-
силно участие. Представителни изследвания показват, че в края на 90-те нивото на
такова участие при възрастните е 44-60%, докато в Италия, Великобритания и Япония
той е 25%, а във Франция и Германия - 33%.

При учениците от 6-12 клас процентът на участие е 52, като 12% са участвали с
повече от 30 часа, а 19% - 10-30 часа. Над 90% от учениците са изразили желание да
продължат и за в бъдеще участието си в доброволни социални дейности.

Най-честите дейности са били ученически комитети, сенати, клубове, извънучи-
лищни организации, безплатен труд. Силна е приемствеността с участието на родителите,
особено при по-образованите.[49]

ЗНАЧЕНИЕ. Има старинна китайска пословица: “Кажи ми и аз ще забравя, покажи
ми — и ще запомня, включи ме — и аз ще разбера.”

На тази основа са разработени програми за планирано включване на младите хора
в обществени дейности, като то е координирано между училището и съответните
институции.

Тези проекти се интегрират в училищните програми и се свързват с гражданското
образование. Това позволява на учениците да използват социалния си опит за критично
отражение в класната стая при обсъждане на ролята на гражданина в обществото.

Тази система действа най-добре ако на децата се даде възможност да се реализират
в управляема и значима среда. Тогава разбират, че гражданството изисква баланс между
даване и получаване. Те се учат да разбират демокрацията като обществено съглашение,
в което участниците взаимно се интересуват един от друг, от тяхното общество и от
страната. Децата трябва да станат равностойни участници в демократичния процес
заедно с възрастните.Тогава включеното (съзнателно и доброволно) гражданско участие
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в обществени дела става по думите на Алексис де Токвил “привичка на сърцето”. [67]
Опитът на учениците, които  се включват в социални услуги носи полза на учили-

щето, на обществото и на самите млади хора. Когато съвместните програми обединяват
училището и обществото, хората виждат, че училището е отзивчиво към социалните
проблеми и училището получава обществена поддръжка.

Service learning е път и към родителите. Опитът показва, че много родители, които
са индиферентни към училището и възпитанието на децата си (особено към чисто акаде-
мичния аспект), се включват със съвети и дори лично участие в социалните дейности
на учениците. Това се отнася най-вече за хората с по-ниско образование, имигранти и
хора със социални проблеми, сходно с тези, които обслужват децата им. Родителите
започват да се интересуват от училището и стават много важна част от образователния
процес.

Обучението чрез услуги формира представа за социалните процеси и институции;
стимулира интереса и намалява негативните нагласи; помага на младите хора да видят
връзката между това, което учат в училището и реалните проблеми, срещани в общест-
вото; формира персонална и обществена отговорност, желание за гражданско участие,
привързаност към основните демократични ценности; подготвя младите за широко учас-
тие в обществени услуги като възрастни; увеличава обема на гражданските знания;
формира основни умения, нужни за работодателя; укрепва връзките на семейството и
обществото; предоставя алтернативи на девиантното поведение.

Учениците, минали по този път показват по-добри знания за своите граждански
права и задължения, особено за техния баланс. Обучението чрез услуги води до положи-
телни личностни промени в дългосрочен план - нараства самоуважението, свързано с
осъзнаването на собствената си ценност като личност; развива се лидерският капацитет
на личността. Регистрира се също общо положително влияние върху учениците -
повишаване на успеваемостта, както и намаляване на девиантните форми на поведение,
особено бягствата, скитничеството и вандализма. [Ib.][76]

ОСОБЕНОСТИ. Обучението чрез услуги обезпечава среда в която учениците могат
да придобият организационен опит, да свикнат да работят в група, да решават проблеми
и също и други умения, отношения и способности необходими за живота. То е процес на
придобиване на социален опит и на приложение на формираните вече професионални
знания и умения в локални общества. Точно по тази причина е дефинирано и като
“обучение”. Същевременно се отличава от традиционното училищно обучение по своята
организация и програма, които не се вместват в точни рамки. [51]

Обучението чрез услуги не е благотворителна програма. При него се съчетават от
една страна извършването на общественополезни дейности и от друга - съзнателната
образователна целесъобразност. По тази причина редица общественополезни, доброволни
и благотворителни дейности не се отнасят към него, ако не включват активно изучаване
и рефлексия.

Самоувереност, компетенция, съчувствие към другите са главните качества на
учениците, свързани с обучението чрез услуги. Чрез него се засилва интереса на учениците
към обществените дела; те се свързват с хора от различни среди - социални, културни,
възрастови; осведомява ги по много въпроси, които не са свързани с училището и
образователните програми; свързва ги с техните локални общества и им създава соци-
ална среда; свързва ги и с обществени организации, които могат да играят важна роля в
живота им; създава у учениците делови бизнес-умения; насочва ги към бъдеща реали-
зация в професии като здравеопазване, строителство, благоустройство и пр. Те могат
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да придобият опит в изпълнението на цял ред роли като например, съветник, адвокат
(защитник) и морален лидер. [36]

Обучението чрез услуги предлага на учителите възможност за реализиране на
ученик-центриран контекстуален подход, който съчетава училищното обучение и прило-
жението на знанията и уменията в конкретна среда. [51]

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ УСЛУГИ. Често се описва с абревиату-
рата PECTS:

P = политика (вземане на решения по обществени проблеми).
E = икономика (работа и стандарт на живот на хората).
C = култура (език, етническа идентичност, религия, семейство, училище, църква,

съседи, хабитус).
TS = трети сектор (доброволен или нестопански, съединяващ хората по интереси

или за обща цел и работа).[51]

СТРУКТУРА НА ПРОГРАМИТЕ ЗА SERVICE LEARNING. Компонентите (ключови
моменти) на една програма за service learning са няколко:

1. Програмата трябва да има ясни цели, които има шанс да се достигат чрез разумно
степенувани усилия.

2. Проектът трябва да бъде реално следствие от социални проблеми и да се въз-
приема от учениците като изпълнение на реална необходимост. Важно е ученическите
задания да включват реални отговорност и доверие, учениците да възприемат своето
участие като сериозно дело и да не се чувстват излишни или “отбиващи номера”.

3. Инициатива и участие на учениците и обществените организации при избора и
съставянето на проекта, обществена поддръжка. Училищната и обществената работа
да се планират съвместно още от ранните етапи но разработката. За целта се организира
Оперативна група от учители, ученици, представители на организациите - партньори.

4. В проекта трябва да личат ясно ученик-центрираните аспекти - децата трябва
да виждат нещата в развитие, както и личния си интерес от дейностите. Да се спазва
принципът за достъпност (съответствие със социалния опит и възможностите на уче-
ниците) - в по-наситените интелектуално дейности да се включват деца, които са дос-
тигнали съответното ниво на зрялост.

5. Дейностите от самото начало да имат ясно видим и осезателен резултат, за да
могат учениците да изпитат положително самоуважение и самооценка и те да се запазят
до успешното завършване на проекта.

6. Service learning трябва да се съчетава с паралелна работа в клас. Главен принцип
е взаимовръзката, като водеща е учебната дейност. Социалните дейности могат само
тогава да бъдат инструмент на образованието, когато те се присъединяват към изученото
в класната стая.

7. Разработвайки програма за service learning, училищната администрация трябва
да отчита факта, че нито учителите, нито те самите са специалисти. Затова трябва да
се организира предварителна подготовка и обучение на персонала.

8. Опитът показва, че дългосрочните програми с твърдо съдържание не са ефек-
тивни. Препоръчва се ежегодно преразглеждане и актуализиране с оглед на местните
условия, които са силно променливи. [67]

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОБРАТА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ УСЛУГИ. Из-
следването на Конрад и Хедин (Conrad, Hedin, 1982) установява шест параметри: (1).



96

Обществената услуга трябва да удовлетворява реални потребности и да включва
задания, които представляват ценност както за учениците, така и за обществото. (2).
Обществената услуга да води до реални видими последствия, зависещи от ученическото
участие. (3). Обществената услуга трябва да въвлича учениците в нови роли, нови
среди, нови ситуации, които ги привличат и отговарят на техните познавателни и етически
възможности. (4). Обществената услуга трябва да е свързана с вземане на решения, в
които учениците имат значителна лична отговорност. (5). Обществената услуга трябва
да включва съвместните усилия на ученици и възрастни. (6). Обществената услуга
трябва систематично да бъде отразяване в опита, включително в дискусии и писмени
анализи.

Националното общество за опитно (experiential) образованиe препоръчва към тях
допълнително още няколко ръководни принципа: (1). Да се формулират ясни социални и
образователни цели на всяка социална услуга. (2). Точно да се дефинират социалните и
ученически нужди. (3). Да се разяснят точните задължения на всеки човек и организация.
(4). Да се работи с разнообразни дейности и популации. (5). Да се работи с реални,
активни и устойчиви организации. (6). Да се отчита изменението на обстоятелствата.
(7). Използвайте времето за услуги по най-добрия начин и в интерес на всички. [76]

5.4. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ЛИДЕРСТВО

Всяка година над 500 000 ученици от средното училище в САЩ участват в програми
за развитие на лидерски качества за гражданското общество. Такива програми се
реализират и у нас с подкрепата на “Отворено общество”.

ГРАЖДАНСТВО И ЛИДЕРСТВО. Лидерството е едно от най-много изучаваните, но
най-малко разбирани обществени явления (Bennis,Nanus,1985). Все още за повечето
хора лидерът е с неясен произход - заема тази позиция поради своите качества (charisma)
и налага властта си над другите. Най-неясно е отношението на лидерството и граждан-
ството, тъй като последното е свързано с упълномощаване.

Все още представата за директивния лидер (на основата на властта или на осно-
вата на харизмата) има съмнителна релевантност както теорията, така и в практиката
на демокрацията.

Десетилетията изследвания на лидерството не доведоха до описание на комплекс
от значими физически или личностни черти на лидера. Всъщност, в груповите дела
огромен брой хора се стремят към лидерство водени от различни нагласи и мотиви,
независимо от характеристиките на личността им или от междуличностните връзки. В
САЩ обикновено се отхвърлят хора с много директивен (авторитарен) стил. Ние може
да пазим спомена от образа на “феодалния” лидер, но на практика в демократичното
гражданско общество предпочитаме лидерство, което е не-елитистко, децентрализирано
и участващо, свързано с конкретни компетенции. В общи линии, лидерството е насочено
към структуриране и ръководство на дейностите, които гражданите трябва да изпълня-
ват, ако групата трябва да се самоорганизира, да си поставя цели и приоритети, да
приема решения, да решава конфликти, и да изпълнява тези цели.[101]

СЪЩЕСТВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ЛИДЕРСТВОТО. Водят се значителни по обем и
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интензивност дискусии относно компетенциите на лидерството. В същото време, има
съгласие за съществените елементи на лидерството, особено когато се разглежда в
дългосрочен план - концептуален, мотивационен, етически и поведенчески (свързан с
умения) компоненти и несъмнено може не всичките да се достигат за седмица-две в
рамките на една 2-3 годишна програма.

1. Концепция: роля и автентичност. Една от най-устойчивите пречки за лидерст-
вото може да бъде елитистката и директивна представа за него. Програмата за развитие
на лидерски качества трябва да създава нов образ на лидера. Младите хора трябва да
разберат какви са ролите на лидера, как те се реализират в хода на груповата дейност.
Те трябва да разберат и по какъв начин трябва да се прави това, за да се усилва
демократичната практика на групата.

2. Мотивация: осведоменост и пълномощия. Една от основните цели на програма
за развитие на лидерски качества трябва да мотивира младите хора да поемат персо-
нална отговорност за осъществяването на лидерството. Най-често това включва осве-
доменост за обществените нужди от една страна и самоуважение от друга. Младите
хора трябва да получат възможност да се занимават с въпросите, които ги вълнуват.
Те трябва да видят как се реализират лидерите в тази области. Накрая, самите те
трябва да се видят в позицията на лидери и да пожелаят да се реализират на практика.

3. Етика: лични и групови интереси. Важно е да се отчита и една особеност,
която се развива прогресивно през последните години - етическите измерения на
лидерството. Много хора, привлечени от позицията на лидера, на първо време са
привлечени от индивидуалните печалби, които биха получили. Демократичните лидери
трябва да се научат да балансират собствените си интереси, груповите и тези на об-
ществото, на което групата е част. Само ако тези три интереси са балансирани личността
ще може да осъществи ефективно лидерство.

4. Експерименти: навици и компетенции. Лидерството включва не само мис-
лене, но и дейност. Ефективното лидерство изисква навици и компетенции за междулич-
ностна комуникация, които се формират чрез опит и практика и чрез оценка на успехите
и неуспехите в реални ситуации. [Ib.]

МОДЕЛ НА ГРАЖДАНСКО ЛИДЕРСТВО. Групите и обществата зависят от лидерите,
за да им помогнат  да си поставят цели и приоритети, да приемат решения, да решават
конфликти, да поддържат ангажиментите и особено да ръководят груповата дейност.
Моделът на гражданско лидерство (civic leadership), разработен от Университета
в Охайо сумира ролите на лидерството от гледната точка на 8 компетенции.[Ib.]

1. Формиране на гледна точка за груповата идентичност и целеполагане.
Основание на всяка група или общество са нейните представи за общите цели и групо-
вата идентичност. Бенис и Нанус (Bennis, Nanus,1985) определят формирането им за
най-важна компетенция на лидерството. То е сложна задача, която включва способност
за идентификация на груповите потребности и възможности, умение за дефиниране на
мисията на групата и за определяне на производните конкретни цели и ангажиране на
другите хора в процеса на формиране на тази гледна точка и тези цели, така, че да се
приемат в последствие като общо задължение.

2.Помощ на групата за приемане на съгласувани решения. Подобно индиви-
дите, групите трябва да приемат решения. На процеса на приемане на решение от групата
влияе нейната структура. Най-добрият път за малките групи е да приемат решение чрез
консенсус. То гарантира максимално използване на груповото знание и максимална
ангажираност на членовете, тъй като всички са причастни към резултата. В същото
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време, консенсусът може да е труден, изисквайки специални умения и усилия от страна
на лидера.

3. Разрешаване на конфликти. Не всички решения могат да бъдат взети чрез
консенсус. Конфликтите по отношение на цели и приоритети могат да парализират групата,
унищожавайки груповата солидарност и желанието за участие и приемане на задължения.
Такива конфликти са неизбежни. На всяка група са нужни изкусни посредници, които да
са способни да решават конфликтите така, че всички страни да почувстват, че ще
спечелят повече, ако поддържат групата, отколкото ако са разделени и действат отделно.

4. Мотивиране и възнаграждение на участниците. Никой не приема задълже-
ние за продължително групово действие само поради вяра в целите на групата. Съзна-
телното и активно участие трябва да се възнаграждава, за да остане трайно, даже ако
това възнаграждение е само усещането, че са направили добро на другите. Качеството
на груповия живот зависи от умението на лидерите да гарантират, че съответните
възнаграждения ще дойдат до участниците по съответните пътища и в съответния
момент.

5. Създаване на основания за поддръжка. За достижението на своите цели
болшинството от групите се опират на други хора и групи, за да обезпечат необходимите
ресурси. Привличането на тази поддръжка зависи от наличието на лидери, които са
приемливи от другите и ефективно олицетворяват групата в по-широкото обществено
пространство. Създаването на имидж е сложен процес, включващ установяване на
образ, който отразява същността на групата и спечелване на доверието и ангажираността
на хората, контролиращи достъпа до ресурсите.

6. Създаване на основания за групова легитимност. Критична част от всеки
групов образ е правдоподобието. Ако групата не се приема като легитимна, като
заслужаваща доверие и имаща право да работи по отношение на своята цел, групата
няма да има силата да повлияе на другите или да привлича ресурси, които са й нужни. За
тази цел са нужни лидери, които са наясно с основанията на груповата легитимност,
които са изкусни при създаване и защитата й.

7. Групова поддръжка и защита. Лидерите неизбежно срещат съпротива от
аутсайдерите или от други хора, които не ги харесват или не са съгласни с груповите
цели или просто оспорват правото на другите да им се месят в живота.  На групата са
необходими лидери, които могат да убедят съмняващите се и да неутрализират критиката.

8. Коалиция с други групи. Повечето групи разбират, че трябва да работят в
коалиция с други групи в повечето случаи от живота. Правенето на такава коалиция е
специфична насока от лидерството. На нея са й необходими лидери, които знаят как да
избират коалиционни партньори и как да запазват добри междугрупови отношения, както
и да получават повече изгоди от отношенията, без да се прави компромис със своята
собствена група.

РОЛЯ НА УЧИЛИЩЕТО В РАЗВИТИЕТО НА ЛИДЕРА. Вниманието към лидерството
във формалната програма на училището е слабо. Това, което се прави, обслужва тясна
група ученически лидери. Като цяло това става на ниво скрит и екстра-курикулум.

Практиката показва, че училището може да играе основна роля в това отношение.
Почти всички възрастни лидери са били такива и в ученически години на ниво клас или
училище в различни клубове, отбори, организации. За тази цел училището трябва да е
максимално децентрализирано, за да може потенциалният лидер да има повече
възможности за изява.
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5.5. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

ПЕРМАНЕНТНО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ. Гражданското образование е в
тясна връзка с перманентното образование. Този въпрос се разглежда в доклада на
Комисията Делор на ЮНЕСКО за перспективите на образованието през 21 век.
Следващите два пасажа са от там:

Гражданското образование не може да се счита за политически неутрална ма-
терия: тя задължително предизвиква съвестта на учениците. За да опази съзнанието
независимо, образованието трябва през цялото време, от детска възраст и в продъл-
жение на целия живот, да изгражда критично отношение, което прави възможни свобод-
ната мисъл и независимата воля. Когато учениците станат граждани, образованието ще
бъде техният водач в трудни ситуации, в които ще им се налага да помиряват упражня-
ването на личните и обществените права и свободи със задълженията и отговорностите
към другите хора и към обществото. Именно това  изграждане на способности за оценка
се изисква от образованието. От тук произлиза друг проблем, който засяга баланса
между индивидуалната свобода и йерархичния принцип, върху който е изградено препо-
даването. Именно учителят е този, който трябва да възпита жизнено необходимата за
бъдещите участници в обществения живот независимост на мисленето. [11]

Не само всеки трябва да бъде обучаван да упражнява своите права и да изпъл-
нява своите задължения, а трябва да се научим да извличаме полза от непрекъснатото
образование, така че да изградим едно дейно гражданско общество, което служи като
връзка между отделните индивиди и политическата власт и което позволява на всеки
да поеме солидарно своя дял от отговорности към обществото. По този начин образова-
нието на всеки гражданин трябва да продължи през целия му живот и да стане част от
системата на гражданското общество и на демокрацията. Изискването всеки да играе
роля в създаването на отговорно и взаимно подпомагащо се общество, което да осигурява
фундаменталните права на всеки, се превръща в неотделима част от понятието за
демокрация. [Пак там]

ПОЛИТИЧЕСКИ НАГЛАСИ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА. Последните изследвания на
политическото поведение на американците показват, че има криза в отношението към
образованието: 72% учат на ниво C,D и F (А - най-високо ниво, F - най-ниско). В същото
време, 73% от тях вярват в необходимостта от национални стандарти в образованието
и от значението им за училищната кариера на учениците. Те придават най-голямо значение
на историята и обществените науки (62%), както и на това, което може да се нарече
морално, етическо или формиращо характера образование. Те поддържат изучаването
на вероучение, но без доминирането на някоя конкретна религия (74%). Що се отнася до
най-важните качества, които трябва да формира училището, те са ранжирани както
следва: уважение към другите (94% от изследваните); усърдност в работата (93%);
упоритост (93%); справедливост (92%); състрадание (91%); любезност, вежливост (91%);
самоуважение (90%); високи очаквания към себе си (87%); спестовност (74%).

През 1993 в друго изследване са получени следните резултати: честност (97%);
демокрация (93%); толерантност към хората от другите раси и етноси (93%); патриотизъм
(91%); грижа за приятелите и семейството (91%); морална смелост (91%) и др.

Американците са в малка степен единодушни за това, коя култура трябва да е
доминираща в училище. 53% считат, че в училище трябва да има равновесие между
общата културна традиция и многообразните такива съществуващи в САЩ и само 10%
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настояват за доминиране на общата култура.
В 1994 изследване на Гълъп установява, че все повече хора се включват в

локалната училищна дейност и реформите, отколкото в предишните десетилетия. Дори
за 90-те години се счита, че този брой се е удвоил. Основните области на контакт са
училищния съвет (настоятелство), събрания по училищни проблеми, обслужване на
състезания и други мероприятия. [50]

Изследване, проведено през 1994 г. с 3800 възрастни американци води до изводи,
че избирателите са сърдити, себични и политически непостоянни. Повечето от тях нямат
ясно определено политическо мислене, доминира отрицанието на съществуващата сис-
тема и отзивчивостта към алтернативните политически търсения. С времето електората
става по-поляризиран в мненията си по политическите въпроси. Доминира безразличие
към проблемите на бедните и малцинствата и негодувание по отношение на имигрантите.
Трайна тенденция е намаляването на членската маса на партиите, което не се отразява
на броя на гласувалите за тях. В отношението към политиците доминира недоверието.
Участието в политиката се свързва с отговорността, а не с ползата. [Ib.]

СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ. Перспекти-
вата за перманентно гражданско образование e свързана с гражданското образование
на възрастните.

Качеството на демокрацията зависи от степента, в която гражданското образова-
ние може да помогне на възрастния гражданин да намери значимо основание за участие
в обществените дела.[41] В същото време, участието предполага някакво познаване на
обществото, правителството и техните проблеми. То изисква навици за успешно функцио-
ниране в групи и ефективно съдействие в работата им. Проблем за демокрацията и за
възрастния гражданин винаги е била една и съща: как да се запази отговорността на
гражданите за делата на обществото като цяло, без да загубят качеството си на свободни
хора, като обществото им помага в достигането на персоналните цели. [Ib.]

Граждански навици може да се придобиват чрез участие в образователни програми,
които позволяват на участниците да излязат извън пределите на познатото и комфорт-
ното, да получат нова информация и перспективи; да видят каузални връзки и ситуации,
водещи да определени резултати; да видят по-ясно връзката между социум и личност.
Гражданското образование помага на гражданите да видят взаимозависимостта между
специфични частни въпроси и глобалните обществени проблеми и да прилагат
гражданските си навици за решението им.

Гражданското образование за възрастни може да бъде определено като “целе-
насочено и систематично усилие за формиране във възрастните хора на навици и
нагласи за ефективно  функциониране като граждани в техните общества, а също и в
света като цяло.” [Ib.]

ЦЕЛ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ. Целта му е да се
формира разбиране и чувствителност към обществените въпроси и да се участва чрез
компетентни решения и действия чрез съждение, обществен разговор и диалог - динамично
и ефективно гражданство. [Ib.]

Съществуват три условия за това: (1). Специфичните професионални въпроси
(напр. данъци) се решават по различен начин на политическо ниво и обслужват интере-
сите на някои, но не на всички хора. Гражданското знание е вариантно. (2). Гражданското
знание, което е необходимо на възрастните както непрекъснато се  разширява, така и е
непълно в същото време. Буквално всеки ден се появяват нови проблеми, които изискват
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разбиране и компетентност. (3). Тъй като политическата среда е динамична, отношението
към нея може да се оцени само след време. Гражданското знание възниква във взаимо-
връзката между отражение и действие.

ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ.Интегралните
елементи на гражданското образование за възрастни са информация, ценности и дейст-
вие. Програмите трябва да ги включват. За тази цел е необходимо: (1). да се съберат и
интерпретират данни за състоянието и решенията на органите на самоуправление -
правителство и общини; (2). да се проверят техните приоритети и ценности, в условията
на изменящо се общество, в което намаляващите ресурси и новите технологии предлагат
както проблеми така и възможности; (3). да се придобият навици за насочване на об-
ществените изменения в посока към подобрение; (4). да се открият основания за поли-
тическо участие, включително специфични стъпки за практическо действия.

За да могат да практикуват демокрацията, гражданите изискват информация по
комплекс от локални и национални въпроси. С времето обемът на “информацията за
ефективно участие в демокрацията” нараства. С него е свързана и възможността на
гражданина самостоятелно да придобива и използва такава информация, което е свързано
със специфични навици. По такъв начин, гражданските достойнства, моралността на
решенията и пр. са свързани и с чисто технически въпроси, свързани с информацията.

ЦЕННОСТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ. В основата на
изборите във всяка конкретна и специфична ситуация лежат неизбежните въпроси за
често противоречивите ценности. Политическият избор включва морална аргументация
и се базира на стандарти за това, кое е важно в обществото.

Гражданските добродетели са основата на гражданското поведение на възрастния
- интерес към обществените въпроси и дела; готовност за включване (гражданско раз-
положение) и за достатъчно продължително групово действие; любезно, внимателно и
деликатно отношение към съгражданите; честност, доброта и такт, услужливост към
другите; гражданска съвест- задължение за морално поведение по отношение на другите
като отговор на техните достойнства и ценност.[Ib.]

Крайната цел на гражданското образование е да се помогне на гражданите да се
научат да бъдат морално отговорни актьори при участие в решаването на обществените
въпроси. Чрез участие в гражданското образование за възрастни, гражданите трябва
да поговорят открито за моралните избори и да правят по-обосновани решения по тях.

5.6. ИНТЕРКУЛТУРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ГРАЖДАНСКОТО
ОБРАЗОВАНИЕ

ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.Отно-
шението на гражданското и интеркултурното образование като понятия и образовател-
ни теории и практики може да се интерпретира по различен начин - и като равнопоставени,
и като съподчинени, и като независими. Тук е възприета тезата, че те са съподчинени и
водещо и определящо отношенията им е гражданското образование. То е исторически
първично и интеркултурността е само едно от измеренията на гражданските отношения,
макар и от най-важните. От друга страна, в съвременни условия не е възможно да се
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формира пълноценен гражданин извън системата на интеркултурното образование.[Виж:
15; 16; 17]

МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ. Връзката на гражданското и интеркултурното
образование е фиксирана в редица документи на ООН и неговите организации, както
и на Европейските надправителствени организации. В основата е чл. 26 на Всеобща
декларация за правата на човека от 1948 г. Следват я Международният пакт за икономи-
ческите, социални и културни права от 1966 г. (чл.13 ал.1); Конвенцията на ООН за
правата на детето от 1989 г.(чл.29, 30); Хелзинкския документ от Европейската конфе-
ренция за сигурност и сътрудничество, член VI; Препоръки на ЮНЕСКО за насищането на
съдържанието на образованието с дух на разбирателство, сътрудничество и дружба
между народите, за възпитание в дух на основните човешки права и свободи от 1974;
Резолюция (78) 41 на Комитета на Министрите към Съвета на Европа за изучаването на
човешките права от 1978; Препоръка № R (85) 7 на Комитета на Министрите към Съвета
на Европа относно преподаването и изучаването на човешките права от 1985; Деклара-
цията за правата на националните, етнически, религиозни и лингвистични малцинства
от 1992 г.; Рамкова конвенция за защита на националните малцинства от 1994 г., чл. 12,
13 и 14.

Анализът на посочените документи и на конкретни програми за гражданско и интер-
културно образование дават следната картина на отношенията им.

ОБЩИ ЦЕННОСТИ. Ценностите на интеркултурното образование са ценности и на
гражданското образование. Това са: мир и отрицание на войната, братство между хората;
отрицание на политическата демагогия, фашизма, расизма, национализма; равенство и
отрицание на неравенството, признаване на равни права на всички хора на Земята;
емпатия, развиване на човешката чувствителност, разбиране на другите, съчувствие и
съпреживяване на емоциите на другите; солидарност, съдействие за изграждане на
едно по-хуманно общество; уважение, ненасилие над човешката природа, внимание и
уважение към културата на «другите»; стратегия на комуникация в дух на толерантност,
изключваща сегрегацията.

Разбира се, ценностният обхват на гражданското образование е по-широк - освен
тези, включва и ценности от гражданско-правен характер: демократично участие,
родолюбие, национална идентичност, гражданската активност и др.

ОБЩИ ПРИНЦИПИ. Принципите (наричани са още “критерии за постигане на
гражданско образование” и “глобални насоки”) са основни, изходни начала, върху които
се изгражда теорията на гражданското образование. При планиране на образованието,
те трябва да се включват в подготовката на курикулума, стратегиите на преподаване и
институционалната организация на училището.

Най-пълно съчетание на принципите на интеркултурното образование и гражданско-
то образование може да се види в проекта за гражданско образование “Тодеско” на
Международната конференция по образованието (ICE) от 1994 г., където това съчетание
е сърцевината на три от всичките 5 принципа - плурализъм (официално признаване на
ценността на различията, интеркултурен диалог), многопланови перспективи (локално,
национално, регионално, глобално ниво) и културно съответствие (да отчита голям
брой фактори - демографски, политически, технологически...) [30]

ОБЩИ ЕЛЕМЕНТИ НА КУРИКУЛУМА. Направленията в курикулума на интер-
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културното образование, които са в пряка връзка с гражданското образование са няколко.
Политическо. Целта е да се даде достатъчно ясна представа за съвременната

демократична система, която не поставя ограничения пред хората по различни критерии.
Лингвистично. Основни проблеми са за националния език, билингвизма, чуждо-

езиково обучение.
Етическо. Целта е запознаване с ценностите на всяка култура; недопустимост на

дискриминация на човек от човека във всички сектори на социалния живот; спазване на
правата на хората, хуманизъм, толерантност и пр.

Идеологическо. Основният проблем е съчетание на задължителността на граж-
данските ценности и ценностната свобода, характерна за интеркултурността.

Историческо. Основното е преодоляването на националния провинциализъм и
ограничение; разкриване на историческите причини за появата на различия между
културите.

Икономическо. Целта е да се разбере основната връзка демокрация — плурализъм
— пазар — свобода.

Социално. Целта е да се развият идеите за общност и диференциация (етноси,
класи, страти...), взаимовръзка, пълноценност на отношенията, невъзможност за наруша-
ване на социалната хармония чрез социално инженерство.

Хуманитарно. Курикулум от областта на културната антропология (запознаване с
процеса на конструиране на една култура, усвояване на инструментите за културна
комуникация - вербални и невербални), изучаване на особеностите на различните религии
и култури: музика; танци; театър; хранене, кулинария; празници, обреди...; психологията
(запознаване с психичните стереотипи и предразсъдъци) и др.

ЕКСТРА- И ПАРАКУРИКУЛУМ. Чрез екстра- и паракурикулум интеркултурното обра-
зование реализира непряко задачите на гражданското образование. Чрез формите на
провеждане на образователния процес (класни, извънкласни, извънучилищни) се оси-
гурява поддръжка за формиране на граждански умения. Основно място имат груповите
форми, при които съвместната работа води до промяна на начина на мислене, до
отхвърляне на конфронтацията с другите култури за създаване на нагласи за реципроч-
ност и коопериране.

ОБЩИ ЕЛЕМЕНТИ В ПРОГРАМИТЕ. В програмите за гражданското образование
присъствието на съдържателни елементи на интеркултурно образование е различно.

1. Елементите на интеркултурното образование присъстват имплицитно в ос-
новните международни програми за гражданско образование - в проекта “Тодеско” на ICE
това са 4 съдържателни направления: човешките права, демокрация, развитие и мир.
Аналогично и в доклада на “Комисията Делор” — установените правила в обществото;
човешките права; толерантност; мир [11].

2. В редица страни на посткомунистическа Европа се реализират програми за
гражданско образование. В някои интеркултурното образование присъства, в други - не.
Например, в Чехия (проектът CECR), курикулумът е с антикомунистическа, религиозна и
националистическа насоченост. В Латвия курсът по гражданско образование DAC
съдържа силен интеркултурен аспект в разделите “Демократично общество” и “Между-
народни отношения”. В Унгария се прилага програмата “Образование за демокрация - да
изградим и да живеем в гражданското общество”. Като едно от 6-те основни направления
за реформа в образованието е посочено “плуралистично и интеркултурно образование”.

3. Българският опит. В България съществуват няколко програми за гражданско



104

образование. Двете най-известни от тях имат различно отношение към интеркултурното
образование.

В програмата на П.Балкански и З.Захариев акцентът е върху националното и
имплицитно противопоставя мнозинство и малцинства. Напълно е игнориран етно-кул-
турния и особено интеркултурния аспект. Така например, сред общностите липсва етни-
ческата; темата “Национална идентичност на българския гражданин” е с националисти-
ческа ориентация; темата “Различия и противоречия в българското общество” също,
като е заложен имплицитен конфликт между мнозинство и малцинство. Интеркултурност-
та се разбира само на глобално, междудържавно ниво. В темата “Приносът на България
в световната култура” липсва приноса на малцинствените етноси и познаване на
техните култури; културната идентификация е едностранна - само към славянския свят.
Сравнителният анализ на различните култури и уменията да се води диалог се прави
също само от позициите на българската  култура. [2]

Според програмата на Р. Вълчев, целите на “междукултурното възпитание” (из-
ползваният от авторите термин) могат да бъдат признати и за цели на гражданското
образование. Идеята е максималистична и нереална. Трудно е да се приеме, че всички
задачи на гражданското образование могат да се решат чрез междукултурно възпитание.
Освен това, от постановката личи насоченост само към определен тип деца (в неравно-
стойно положение и малцинства). Особено неприемлива е насоката към притъпяване на
различията, т.е. в програмата  “междукултурното възпитание” е с нивелиращ характер. [9]

ПРИСЪСТВИЕ НА ИНТЕРКУЛТУРНОСТТА В СТАНДАРТИТЕ ПО ГРАЖДАНСКО ОБ-
РАЗОВАНИЕ. В Стандартите на САЩ интеркултурността е същностно измерение на
пети стандарт - “Ролите на гражданина в американската демокрация”. Идеята се свързва
с правата на човека по линия както на класическият либерализъм, който подчертава
защитата на индивидуалните права като главна цел на правителството, така и на класи-
ческият републиканизъм, който подчертава първенството на гражданските ценности и
на колективното благо.

В Държавните образователни изисквания (стандарти) за учебно съдържа-
ние по гражданско образование на България прави впечатление, че интеркултур-
ността не се постулира на ниво цели. Третата глобална цел е формулирана така: “съзнава
духовното си единство с българския народ, родината и европейските народи” и изобщо
не става дума за етническа идентичност и толерантност към другите хора. Те не са
дефинирани и на ниво конкретни цели. Същевременно в Принципите на гражданското
образование на първо и второ място са “Зачитане на човешкото достойнство и равните
неотменими права” и “Плурализъм и толерантност.”

В съдържанието на Стандартите, обаче интеркултурността с различните й измере-
ния присъства много широко. В основна степен на образователната система това са
части от първи и втори стандарт (1.1.; 2.2. ; 2.3.  и 2.4.). В прогимназиална степен
интеркултурността е съдържание на части от втори, четвърти и шести стандарти (2.1.;
2.2.; 4.3. ; 4.4. ; 6.5). В гимназиална степен това са практически целите трети и четвърти
стандарти (3.1.; 3.2. ;3.3. ;3.4. ;3.5.; 4.2.;4.3. ; 4.4. ;4.5.).

ИНТЕРКУЛТУРНИ АСПЕКТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ. В
предучилищна възраст и началното училище интеркултурността има експериментално
значение. Основното е да се помогне на детето да осъзнае разнообразието и да натрупа
опит в групови дейности, изискващи планиране и сътрудничество, осъзнаване на общ-
ността и преживяване на общите успехи и неуспехи.
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Ролята на средното училище  е да се решат основните задачи на гражданското
образование - формиране на гражданско знание, навици и добродетели. Продължава
натрупването на опит в действие в група, междугрупови контакти и нарастваща етно-
културна приемливост между учениците, във връзка с осъзнаване на различията, водеща
до премахване на предразсъдъците и дискриминацията. [ 58;104]

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ДЕЦА, НЕВЛАДЕЕЩИ ОФИЦИАЛНИЯ ЕЗИК.Има
огромна необходимост от такова обучение. Тези деца идват в училище с поведенчески
сценарии, моделирани в семейството, които често влизат в конфликт с новата за тях
училищна среда. Причината е, че условията в училището (училищна култура, закони,
ученически и граждански права и задължения) са различни от тези в техните семейства.
Затова потребността от гражданско образование е неотложна за тях, за да живеят в
хармония с гражданските учреждения.

Изучаването на официалния (в случая български) език е съществена част от
процеса на гражданско образование. Езикът е основно изразно средство и най-дълбока
същност на културата. Учениците достигат определени нива на езикова готовност, изуча-
вайки съдържание, свързано с разбирането на политическите принципи и методи и
усвоявайки ценности и навици, необходими за ефективно гражданско участие.

Всичко това изисква учителите по език да модернизират своите знания и умения
с такива от областта на социалните и политическите науки. От своя страна, учителите
по обществени науки при представянето на съответните понятия трябва да включват и
езика, когато работят с ученици от малцинствени култури. Така двете групи учители
могат да се възползват от нарастващите знания в областта на гражданското образование
и връзката им с интеркултурното образование.

Предпочитаните методи и средства на обучение са демонстрации, нагледни пособия,
ролеви игри и принудително включване на новите думи (понятия от гражданското обра-
зование) в активния речник.

Началните учители и учителите по обществени науки могат да извлекат полза от
професионалния опит в областта на интеркултурното образование. Учениците могат да
бъдат научени да се отнасят по-чувствително и ефективно с културното разнообразие
в класа, за да разберат по-добре важността на съответния проблем в мащабите на
цялата страна и света.

ИНТЕРКУЛТУРНИ АСПЕКТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ.
Както вече посочихме, то се налага поради вариативността на гражданското знание и
разнородността на населението (образователна, етно-културна и пр.), както и поради
динамиката на политическата среда. [74] Основен проблем е толерантното, внимателно
и деликатно отношение към съгражданите (интеркултурен аспект) на гражданските
качества, поради храктерната за възрастния стереотипност на нагласите и поведението
и устойчивост на етническите предразсъдъци.

5.7. “ДЕЦА В РИСК”

ДЕЦА В РИСК. Това са едни от най-често срещаните думи в съвременните педа-
гогически публикации. Дават се редица определения, които нe блестят с яснота. [12] По
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думите на съдията във Върховния съд на САЩ Стюърд Потър, “Аз не мога да го определя
точно, но веднага разбирам, когато се сблъскам с него.” Всъщност това са млади хора,
свързани с комбинации на биологически, психологически и социални фактори, които с
голяма сигурност предполагат  бъдеща престъпност, духовна нищета или други варианти
на антиобществено и саморазрушително поведение, деца, които биха получили житейски
поражения и проблеми, ако не им се обезпечи система за безопасност.[102]

Програми те по гражданско образование насочени основно към децата в риск
носят общото наименование “свързано със закона образование” (Law-related edu-
cation, LRE). Основната цел е учениците да се възпитат като отговорни участници в
обществени дейности, свързани с приложението на закона - в съда, полицията, в учили-
ще (в програми по предотвратяване на насилието) и пр. Основната идея е то да се
превърне в своеобразен защитен буфер, предпазващ децата в риск от лоши влияния.[102]

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РИСК. Дейвид Хаукинс (D.Hawkins) посочва най-често срещ-
аните: (1). отчуждение и недостатъчна присъединеност към семейството, училището и
обществото; (2). ранно антиобществено поведение; (3). рискова семейна атмосфера;
(4). неправилни методи за управление на семейството; (5). семейни конфликти; (6).
икономически и социални дефицити; (7). училищни неуспехи; (8). слаба мотивация за
образование; (9). свързване с връстници с антисоциално поведение; (10). общностна
неорганизираност (лоши отношения със съседите, висока престъпност, слаб надзор,
достъп до дрога и алкохол).

Присъствието им не е гаранция за престъпност или друго антиобществено по-
ведение, но го правят вероятно. Колкото са повече и по-интензивно изразени, толкова
по-силен е рискът.

ГЪВКАВОСТ (RESILIENCY). Понятието се употребява за характеристика на спо-
собността за успешно преодоляване на ефектите на средата с висока степен на риск.
Включва много психологически характеристики, но основата им са уменията за решаване
на проблеми, социалната компетентност и чувството за автономия.

Вони Бенард (B. Benard,1993) дава следната характеристика на децата с висока
степен на гъвкавост: (а). Социална компетентност - чувствителност към другите;
концептуална и интелектуална гъвкавост; грижа за другите; добри навици за комуникация;
чувство за хумор. (б). Навици за решаване на проблеми - способности за абстрактно
мислене (разбиране на правила и закони); рефлексивност; критичен подход; способност
за алтернативно мислене в ситуации на фрустрация (изчисляване на последствията от
действията). (в). Чувство за автономия - положително чувство за независимост; усе-
щане за ефективност; високо самоуважение; самоконтрол над импулсите; планиране и
целеполагане; чувство за бъдеще (събития, цели, значения, защо и как се случват).

Това са характеристики, които може да бъдат повлияни положително, за да се
помогне на младите хора да се противопоставят на антиобществените влияния. [Ib.]
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ШЕСТА ГЛАВА

УЧИТЕЛЯТ И ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

6.1. ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛЯ

ОБЛИК НА УЧИТЕЛЯ. Най-точно обликът на учителя, който може най-адекватно да
реализира целите на гражданското образование са очертани от бразилският педагог
Пауло Фрейре, който развива своите идеи за преход от “Педагогика на угнетението” в
“Педагогика на надеждата”. [66]

Основа на системата на Фрейре е динамичното отношение между отражение,
действие и писане като база за обучението. Учителят е не само преподавател, но и
“доставчик на удоволствие”. Педагогическият процес трябва да се съобразява не само
с научни, медицински и психо-физиологически съображения, но да са държи сметка и за
неговата емоционалност. От учителят се изисква да работи по такъв начин, независимо
от това, че системата не го предразполага за това - заплащането, ниският статус,
бюрократизма и пр. Освен това, традиционният “образ” на учителя не винаги се свързва
с изискванията за емоционалност.

Според Фрейре има два типа учители: демократичен (прогресивен) и автори-
тарен.  Необходимите качества на демократичния учител са скромността в контраст с
авторитаризма; нежността към учениците; смелостта по отношение на обучението и
управлението на детето като контратеза на страха; толерантността, недопускаща неува-
жение или агресия; решителността; мъдростта, характеризирана с контрол на динамич-
ното отношение между  търпение и нетърпение.

Всеки тип учител възпроизвежда съответните ефекти (ценности и нагласи) в
учениците си. Само прогресивният учител може да създава отговорни и критични граж-
дани, опора на демокрацията.

Желателните характеристики на демократичния учител за гражданско обра-
зование са описани и от Джон Патрик: (1). Това е учител, който прилага голям брой
интерактивни (диалогови) методи, в които учениците са стимулирани за отговорно съу-
частие при достигането на образователните цели. (2). Той стимулира и защищава сво-
бодното и открито изразяване на идеи в атмосферата на академична свобода. (3). Налага
и прилага правила на поведение, съгласно принципа за равна защита за индивидуалните
права на всеки човек. Истинската свобода по сложен начин се свързва с точни правила
и равното право на индивидите в свободата зависи от справедливото прилагане на
закона за всички хора от общността. (4). Създава в класната стая атмосфера на зачитане
на достойнствата и ценността на всеки ученик. (5). Стимулира интереса на учениците
към теми и раздели с демократично гражданско съдържание и по този начин ги подтиква
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към последващо перманентно самообразование в тази насока. [85]

БАЗОВИ СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ НА УЧИТЕЛЯ. Гражданското образование е свърза-
но с редица специфични качества на учителя. Те зависят в най-голяма степен от форми-
раността у него на базови социални умения: (а). умение за изслушване и разбиране на
разсъжденията на другите; (б). умение за ясно вербално и писмено изразяване на своите
мисли; (в). умение за свободно участие в дискусиите; (г). умение за аргументиране на
собствените тези и за промяна на позицията, ако е необходимо; (д). устойчивост на
възгледите за собствения начин на живот; (е). умение за идентифициране на предразсъ-
дъци, стереотипи, дискриминация, сепаратизъм; (ж). умение за разрешаване на конфликти
по ненасилствен път; (з). умение за установяване на стабилни позитивни и недепреси-
ращи отношения.

МЕТОДИЧЕСКА КОМПЕТЕНТНОСТ. Изразява се в умения за: (а). активизиране на
групата;  (б). индивидуализация на преподаването; (в). проектиране на проблеми, цели,
концепции; (г). «изследване-действие» — пренасяне на изследователските идеи в
педагогическа ситуация, автовалидизация на резултатите, умение за бърза и ефикасна
интервенция.

ОРГАНИЗАЦИОННИ КАЧЕСТВА. Гражданското образование изисква специфични
организационни умения на учителя: (а). за управление на класа;  (б). за програмиране и
организиране на работата в екип; (в). за организиране на училищен интеркултурен обмен
(индивидуално, групово, в клас).

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ КАЧЕСТВА.  (1). Учителят трябва да може да формира у
учениците основни техники на учене: техники на наблюдение, слушане, разбиране; техники
за връзки в групата, комуникиране; техники за работа в интердисциплинарни групи. (2).
Учителят трябва да създава атмосфера на приемане, да има високи очаквания за уче-
ническите достижения и да способства за положително саморазбиране (психологическо,
етническо, културно и индивидуално) и културна идентичност. (3). Учителят трябва да
се стреми към балансирано възприемане на учениците като индивиди и участници в
група. (4). Различията в стиловете на комуникация, стиловете на учене и стиловете на
вземане на решения трябва да се отчитат и съответно учениците да се учат на рационални
такива методи.[74]

ПОДГОТОВКА НА УЧИТЕЛЯ. Учителите от Културно-образователната област “Об-
ществени науки и гражданско образование” (Роден край, Човекът и обществото, История
и цивилизация, География и икономика, Философия, Психология и логика, Етика и право,
Свят и личност) получават специализирана подготовка и носят главната тежест в граж-
данското образование. Това става в съответните университети и във формите на СДК.

По страниците на тази книга вече беше лансирана идеята, че учители по граж-
данско образование са всички учители, които работят с учениците - от детската градина,
до последния клас на средното училище. Затова и тук ще стане дума за подготовката на
масовия учител, която произтича от Препоръка № R (85) 7 на Комитета на Министрите
към Съвета на Европа относно преподаването и изучаването на човешките права от
14.05.1985 година: бъдещите учители да «...изучават принципните положения на между-
народните конвенции за правата на човека...», за да имат необходимата компетентност.

Подготовката на учителя за гражданско образование е многостранна. Теоретичното
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и практическо обучение включва социална психология, педагогика, социология, педаго-
гическо общуване и антропология. Обикновено това е един предмет с няколко модула, но
се срещат и самостоятелни програми. Разглеждат се теми като: същност на  конфликтите,
процедури и стратегии за разрешаване на противоречия, обосновка на решения, аргу-
ментация, създаване на съответни навици у учениците. [68]

6.2. МЕТОДИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ
(ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТРАТЕГИИ)

МЕТОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ.Гражданското образование се свързва с някои традиционни
(лекция, беседа) и други специфични методи (активност в малки групи): ролеви и симу-
лационни игри; интервюиране; наблюдение (на примери, участващо наблюдение в ситу-
ации на конфликт); дискусии в малки и големи групи (подготовка на материали, провеж-
дане и ръководство на дискусия); есе, разказване на случки от различна гледна точка;
брейнсторминг; анализ на единични случаи (case study); анализ на художествени произ-
ведения (литература, музика, картини, филми, карикатури и др.); анализ на исторически
документи; анализ на първоизточници: конституции, политически документи, закони;
колаборативно (съвместно) обучение; драматизация; дърво на решенията; екскурзии;
моделиране, метод на проектите.

ПОДБОР НА МЕТОДИ. За подбор на подходящия метод трябва преди всичко да се
имат предвид следните фактори: образователната цел; типът на учениците; целите,
които се поставят; началното ниво на ангажираната група; обособяването на една или
повече теми за обсъждане; основните етапи на дейността, които е необходимо да се
изминат; необходимите методи за изследване на индивидуалното и колективно ниво;
дидактическите средства.

6.2.1. ЛЕКЦИЯ (УСТНО ИЗЛОЖЕНИЕ)

СЪЩНОСТ. Лекцията (устно изложение) се е използвала винаги за доставяне на
информация на учениците. Прилага се най-ефективно в началните фази на обучение. Тя
е незаменима, когато има малко време, а трябва да се представят много идеи,  както и
в случаите, когато представяната информация много варира. Може  да се съчетава с
аудио- или видео- материали, или да е изцяло върху тях.

Основните й недостатъци са, че броят на участниците е ограничен, лесно могат да
бъдат  разсеяни, и най-вече, че не дава пълноценна обратна информация за усвоеното.

ВИДОВЕ. Лекцията може да бъде изнесена в повече или по-малко монологичен или
диалогичен стил. В това отношение вариантите са три: (а). Монологична: учителят говори,
не задава въпроси на участниците и те не задават на него. (б). Полу-диалогична: учителят
говори, в определени моменти задава въпроси на участниците, които от своя страна
могат да задават въпроси само след края на лекцията. (в). Диалогична: учителят говори
и задава насърчаващи въпроси на участниците като следи до края на неговото изказване
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всеки от тях да се включи на свой ред.

ЕФЕКТИВНОСТ. Лекцията е ефективна, ако предварително се изготви план и
лекторът се придържа към него; ако е структурирана съдържателно и смислово на по-
малки части, за да се улесни усвояването; ако се използват нагледни средства за по-
добро разбиране на връзките между различните понятия; ако се предвиди време за
въпроси с цел изясняването на по-сложните елементи.

6.2.2. БЕСЕДА

СЪЩНОСТ. Наричана е “Сократов метод”, тъй като още Сократ  преди повече от
2000 години я прилага върху своите ученици. Заедно с разказа на учителя тя е гръбнака
на обучението.

По свойствата си е противоположна на устното изложение - при него за кратко
време може да се дадат много знания на учениците, а при беседата е обратното. Тя е
много разточителен на време метод. Същевременно, тя е форма на живо общуване на
учителя и учениците, в което е и нейното преимущество.

Беседата се нагажда към особеностите на учениците и дава възможност за изуча-
ване на качествата на учениците, за да се индивидуализира учебния процес във всичките
му фази, тъй като е приложима също във всичките му фази. Най-често се прилага под
формата на евристична (за нови знания), за затвърдяване на знанията, и проверовъчна.

Беседата изисква от учениците активно мислене, което се свързва с въпросите
на учителите. Логическата постройка на беседата не може да е много стройна, ако не е
схематична. Един от рисковете при нея е, че мисълта на учениците се накъсва и те
лесно може да се отклонят, да се свържат с повърхностни, неверни отговори. Затова
учителят трябва непрекъснато да ръководи беседата.

УЧИТЕЛСКИТЕ ВЪПРОСИ. В 1912 г., Stevens установява, че приблизително 80% от
учебния ден учителите прекарват в задаване на въпроси на учениците. Съвременните
изследвания показват, че няма съществена промяна - задават се по 300-400 въпроси
всеки ден.

Учителите задават въпроси по различни причини: за да държи активно внима-
нието на учениците; докато отговарят, учениците имат възможност открито да изразяват
своите идеи; другите ученици могат да слушат обясненията на  материала от съучениците
си; въпросите на учителите контролират ученическото поведение; отговарящите ученици
помагат на учителите да оцени ученическите достижения и да получи обратна информация
за работата си.

Задаването на въпроси е едно от най-популярните способи на преподаване. За
хиляди години учителите са разбрали че е възможно да се обучава ефективно чрез
процеса на задаване въпроси.

ВИДОВЕ ВЪПРОСИ. Учителите губят болшинството от времето си задавайки ре-
продуктивни въпроси (low-level-cognitive question). Тези въпроси са свързани с
информация, която е трябвало да бъде запомнена (напр. Кога е започнала Първата
световна война?). Те ограничават учениците и не им помагат да достигнат до задълбочено
осъзнаване и разбиране на съдържанието.

Вторият тип въпроси - творческите (high-level-cognitive question), могат да бъдат
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определени като въпроси, които изискват от учениците да мислят и съобразяват. За
отговор не са необходими само знания от репродуктивен тип, а умения за анализиране
и оценка. Ученикът трябва задълбочено да познава темата, за да отговори на такъв
въпрос. Такива въпроси се задават по-рядко. Много учители предпочитат първия тип
въпроси, за да избегнат губенето на време, за да задържат вниманието на учениците, и
да поддържат управлението на класа.

Не може да се говори за абсолютно предимство на едните или на другите въпроси,
при едни предмети и теми едните въпроси са по-добри, а при други - вторите. Въпросите
от репродуктивен тип са по-ефективни при малки деца и при такива с ниски постижения,
поради връзката с основни знания и навици; докато въпросите от творчески тип са по-
ефективни при деца със средни и големи възможности. Изводът е, че макар на учителите
да се препоръчва традиционно да съчетават двата типа, то те трябва да определят
потребностите на учениците от единия или от другия и да изградят своеобразен оптима-
лен баланс между тях.

ТЕХНИКИ НА ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ. Съществуват няколко изисквания за да се
получат по-високи ученически достижения: (а). Въпросите на учителя е да са кратки,
ясни, логически последователни, еднозначни. Ясно да се произнася въпросителната
фраза. (б). Първоначално да се задават въпроси от репродуктивен тип, а след това -
творчески. (в). Въпросите да са отправени фронтално към всички ученици. Да се оставят
3-5 секунди време след задаване на въпроса преди да се иска ученическия отговор,
особено ако въпросът е от творчески тип. (г). Да се окуражават учениците да дават
различни отговори на зададения въпрос. Да се балансират отговорите “за” и “против” на
учениците. (д). Да се извлича висок процент правилни отговори от учениците и да им се
помага чрез неправилни отговори. (е). Отговорите да са пълни, точни, верни, изчерпа-
телни, с всички изисквания по отношение на език, стил, реч. (ж). Да се изложат подробно
ученическите отговори, за да могат учениците да разяснят идеите си, да защитят гледната
си точка и да разширяват кръгозора си. Правилните отговори на учениците да се от-
белязват и подкрепят, като особено това се отнася за оригиналните.

ГРЕШКИ ПРИ ВЪПРОСИТЕ. Грешки, които често се допускат са: задаване на неоп-
ределени въпроси (напр. Какво мислите за разказа, който четем в момента?); задаване
на “хитри” въпроси; задаване на въпроси, които може да са прекалено абстрактни за
деца от тази възраст. В такъв случай учениците обикновено отговарят неправилно или
изобщо не знаят как да отговорят. Това предизвиква колебания и чувство за неуспех,
отрицателна нагласа към предмета и учителя.

6.2.3. НАБЛЮДЕНИЕ И ДЕМОНСТРАЦИЯ

СЪЩНОСТ. Това са два метода в пряка връзка помежду си. Демонстрацията е
метод на преподаване (на учителя), а наблюдението - на ученето (на ученика).

Двата метода в тяхното единство са универсални - решават всякакви дидакти-
чески задачи: даване на нови знания, илюстрация, затвърдяване на знанията, проверка
на знанията.

Демонстрират се: реални предмети и явления; модели (основният проблем е
изоморфизмът -  съответствието); чертежи; аудио-, видео- и мултимедийни продукти.

Наблюдението, от своя страна също има някои особености, които трябва да се
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отчитат. Ученикът най-често е некомпетентен напълно (дори понякога и съвсем), в
областта на демонстрацията. Учителят често греши, мислейки, че ученикът всичко
разбира и всичко му е ясно. Затова основен момент в демонстрацията е обяснението,
както и изискването за фиксиране на наблюденията в тетрадка, протокол или др. документ.
Последното се прави, за да не се забравят съществени подробности.

Етапите при приложението на методите са 3 - подготвителен (изясняване какво
ще се наблюдава); насочване на вниманието на учениците (преход от външните признаци
към същността); формулиране на крайните резултати (разяснение).

ТЕМАТИЧНИ НАСОКИ. В системата на гражданското образование най-често се
демонстрират и наблюдават примери, различни варианти на конфликти, които са случаи
от живота (от непосредственото обкръжение или от медиите) - дебати за същността на
конфликта, позициите на участниците и изработване на общо становище на групата за
това как може да се предотврати или потуши конфликта. Сравнение на типичните черти,
феномени, ценностни системи, обичаи, изделия, институции, характеристики и пр. на
двете контактуващи (и конфликтуващи) страни. Изработване на табло (бланка), съдър-
жаща концентрирано описание на културата на «другите». Демонстрации (най-добре
паралелни) на традиционното и съвременно изкуство на «нашата» и «чуждите» култури.
Особено внимание да се отдели на слушането на «чужда» музика и обяснение на нейните
особености.

6.2.4. ЕКСКУРЗИЯ

Екскурзиите са важна част от гражданското образование. Те създават огромни
възможности за обогатяване на образователния процес и намаляване на неговата
“книжност”. В по-широк смисъл на думата екскурзиите включват посещения в музеи,
исторически обекти, природни забележителности и др. обекти и срещи със съответните
хора. Ефективни са когато се спазват дидактическите изисквания - да са съпроводени
от активна подготвителна работа, да се водят записки, да се засили емоционалността
на момента и др.

6.2.5. ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА

Дървото на решенията помага на учениците да анализират елементите и пътя за
вземане на едно решение по систематичен начин. Последователността на работата е
следната: определяне на потребностите от избор; определяне на ценностите и целите,
влияещи на решението; определяне на параметрите на контекста на решението;
определяне на алтернативните възможни решения; определяне на положителните и
отрицателни последствия от всяка алтернатива.

6.2.6. МЕТОД НА ПРОЕКТИТЕ

Учителите въвличайки учениците в изпълнението на изследователски проекти,
им помагат да формират в себе си качества, които са важни и в отношение на
гражданското образование: интелектуална и морална автономност; как да търсят
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отговори на своите собствени въпроси; как да използват различни източници на инфор-
мация, как да оценяват тяхната релевантност и качества; как да организират инфор-
мацията и идеите за свои собствени цели. Опитът с научно-изследователския процес е
едно от най-добрите средства за изграждане на интелектуални навици, които са основата
на информирания и отговорен граждански дискурс: анкетиране, използване на първични
и второстепенни източници, независимо четене, критическо независимо мислене. [94]

6.2.7. ИНТЕРВЮИРАНЕ

Интервюирането тет-а-тет (one-on-one interviews) е един от най-добрите начини
за проучване на човешките интереси и убеждения. Логическата схема е следната: проблем
- ваш интерес към другия човек - негово отношение към проблема. Интервюто е начин
за сбор на информация за проблема (постановка на задачата), за културата, разпреде-
лението на властта, за потенциалните лидери и стратегии за решаване на проблема.

При интервюирането трябва да се спазват някои изисквания за ефективност.
Трябва да се задават преки въпроси, които стимулират изказвания, даващи най-важната
информация. Да се избягват въпросите, на които може да се отговори само с “да и не”,
които дават много малко информация и никаква за мотивите на респондента. Интервю-
иращият да не доминира при разговора. Да се слуша внимателно казаното, да се записва
или запомня най-точно. Времетраенето на такъв тип интервю не бива да е повече от 20-
30 минути. Информацията от интервюто да се сравнява с такава от други източници.

6.2.8. ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

СЪЩНОСТ. Представлява метод за качествено-количествен анализ на съдържа-
нието на документите с цел откриване или измерване на социални факти и тенденции,
отразени в тези документи. Той е прилаган с цел да се разбере по-добре не само съдър-
жанието на текста, но и социалната позиция на автора му, неговите ценностни ориента-
ции, идейно-политическата му насоченост като комуникатор и възприемането му от
реципиента.

В основата на метода е понятието комуникация, тъй като чрез него се изследват
самият комуникативен процес и продуктите му. Комуникацията се определя като връз-
ка, съобщение, общуване между две и повече лица, социални групи и т.н. в процеса на
дейността им, при което се предават и приемат определени сигнали; форма на дейност,
която прави възможно общуването и разбирането между хората.

Главната идея на метода е в текста на анализираните документи да се отделят
ключови понятия, стереотипи, стандартни фрази и се приемат за единици на текста -
съобщения.

НАПРАВЛЕНИЯ НА АНАЛИЗА. Най-често се прилагат следните: (1). Анализ на то-
ва, което съществува само в текста като такъв (характеристиките на съдържанието на
комуникацията): състав на съобщението, форма на съобщението (език, код, структура,
жанр, ритъм, тон и т.н.). (2). Анализ на особеностите на автора и причините (повода) за
съобщението. Разкриване на това, което е съществувало преди текста и което по един
или друг начин е получило отражение в него (текстът като индикатор за изучавания
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обект - за обкръжаващата действителност, автора, адресата). Еволюция на идеите и
интересите на автора. (3). Анализ на ефекта от съобщението върху адресатите като
представители на различни макро- и микрогрупи. Разкриване на това, което ще бъде
след възприемането на текста от адресата (оценка на ефекта от въздействието).

ДОКУМЕНТИ. Обектите, подлагани на анализ, са документите. Те са специално
създадени от човека предмети, предназначени за предаване и съхраняване на инфор-
мация под формата на текст. Документите са няколко вида: по форма - писмени (ръко-
писни, машинописни, печатни), иконографски (филми, фотографии, картини), фонограф-
ски (записи на магнетофон, грамофон и др.). От своя страна писмените документи се
делят на: вербални (само буквен текст), статистически (само цифров текст), смесени.
Вербалните документи пък се делят на: официални, лични, косвени, социологически,
пресови.

Официалните документи произлизат от учреждение или организация. Те отра-
зяват обществените връзки, колективната гледна точка, резултат са от колективен
опит. Делят се на няколко  вида: първоизточници - конституции, политически документи,
закони; текуща документация - директиви, заповеди, входящи и изходящи документи,
договори, преписки, предложения; периодични отчетни документи - отчети, справки,
ведомости; непериодични документи с обзорен характер - отчети, доклади, рапорти;
архиви - с постоянно и временно съхранение. Според произхода си официалните доку-
менти се делят още на документи на държавни и административни институции и на
документи на обществени организации.

Лични документи се съставят от частни лица по лична инициатива - писма,
автобиографии, дневници, мемоари, заявления, речи, лични бележки...

Социологически документи - документи, съставени за целите на социологи-
ческите изследвания - анкети, бланки и др. Те дават информация общо за епохата и за
социалния контекст на основната информация.

Пресови документи - периодичните издания.

6.2.9. АНАЛИЗ НА ХУДОЖЕСТВЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Литературното и художествено образование (музика, изобразително изкуство,
кино, танци и др.) също дават съществен принос в гражданското образование - те фор-
мират гражданската идентичност и характер.

ЗНАЧИМА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРА. Учениците трябва да се запознаят с исто-
рически значими литературни произведения, които осветяват националната културна
история и ценности. Те трябва да позволят на учениците да разберат политическите и
обществени ценности и да изграждат гражданска идентичност. Учениците трябва четейки
да изпитват национална гордост, но и да разберат, че историческият път не е лишен от
грешки. Добрата литературна програма дава в балансиран вид националния обществен
и политически опит. [94]

Интелектуален и морален ценностен модел. Литературният анализ трябва да
провокира в учениците изграждането на характер с ясни морални и интелектуални цен-
ностни измерения чрез запознаването им със съответни литературни примери — сим-
воли. Учениците след това интернализират тези ценности. Тъй като свободният избор и
животът под диктата на индивидуалната отговорност и съвестта са основните ценности
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в историята на либерално-конституционната демокрация, програмата по литература
може да направи значителен принос в гражданското образование, предлагайки на уче-
ниците подобни текстове за четене и анализ. Добрата програма трябва също да им дава
примери за такива добродетели на гражданина като смелост, надежда, оптимизъм, ам-
биция, индивидуална инициатива, патриотизъм, любов към семейството, самокритичност,
безпокойство за екологичното състояние на страната, възмущение от обществената
несправедливост.[Ib.]

Литературната програма трябва да запознава с живота на хората в други страни
или общества, които се отличават от техните собствени. Такива работи ще помогнат на
учениците да разберат значението на ценности като индивидуална свобода и лична
отговорност, които са общи, въпреки различията в бит, начин на живот и общо в култу-
рата. Въпреки разнообразието в жизнените пътища и житейските проблеми, хората
всъщност са еднакви по отношение на основните потребности и интереси. [Ib.]

ЛИТЕРАТУРНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ДИСКУСИИ. Учениците трябва да се научат да
участват в обществения живот като участници в дискусии. Дискусията е основата на
обществения живот още от Атина.

Учителите по литература трябва да помогнат в това отношение като ги учат на
дискутиране по научни теми: перифразиране, спорене, отговор на въпроси, защита на
своята и чужда гладни точки и пр. Трябва да се изучават правилата на логиката и
риториката - избягване на логически грешки, аргументиране, уважение на истината,
демонстриране на разбиране и съчувствие към алтернативната позиция, търсене на
общи интереси при спорни въпроси. [Ib.]

6.2.10. ДРАМАТИЗАЦИЯ

Отнася се до различни художествени произведения, като освен пиеси, може да се
драматизират от учениците разкази, приказки, сценки и пр. (адаптация), както и житейски
ситуации (пише се сценарий от учителя или от целия клас). Основното е да се подбере
такъв сценарий, в който да има роли (по възможност за всеки ученик). Обучението се
свързва с усвояването на ролите и изпълнението.

Особен вид е “интеркултурният театър”, при който ролите се изпълняват на
езика на детето, което играе (участват деца от различни етноси), като изискването е
текстът (сюжетът) да е познат на всички

Драматизацията изпълнява няколко функции: подобрява възприемането, засилва
емоционалността, естетизира учебния процес.

Изискванията са свързани с качествата на сценария - ясен, точен, подробен.
Важен е подборът на артистите - добре е да няма постоянни “звезди”. Режисьор е учителят
и трудностите са свързани с възрастта на учениците. Необходими са продължителни
репетиции. Сценографията е ограничена - най-често се прави в класната стая и оттам е
условна.

Драматизацията е нож с две остриета - може да предизвика отрицателно отношение
към сюжета, литературната творба и пр. Препоръчва се да се прилага много внимателно
при исторически и класически теми.
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6.2.11. РАБОТА С КНИГАТА

Това е естествена част от работата на всеки ученик по всеки учебен предмет. В
случая под “книга” се разбират 3 типа материали: учебници, дидактически материали
(включително адаптирани текстове), неадаптирани текстове.

Книгата при всички случаи дава информация, способства за затвърдяването на
знанията, служи за справочник (допълва знанията). Като цяло всяка книга може да се
използва за формиране на навици и умения за интелектуална дейност.

Основните форми на работа с книгата са изучаване на текстове, изпълняване на
упражнения върху текстове, резюме, конструиране на логическа схема на текста, подбор
на цитати, съставяне на план, тезис, конспект, обяснително четене (разбиране на идеята,
тълкувание на думи, разясняване, връзка на текст и илюстрация и др.), обучение в
бързо и рационално четене.

6.2.12. ПИСМЕНИ РАБОТИ

В практиката на гражданското образование се срещат множество видове писмени
работи - преразкази, есета, разказване на случки от различна гледна точка, писане на
молби, жалби, петиции, обръщения  и др. Освен чисто съдържателните аспекти, правенето
на писмени работи има и етически аспекти. То помага на учениците да усвоят съзнателно
етиката на училищния живот, която е аналогична на тази в публичния дискурс. Такива са
въпросите например на цитирането и плагиатството, отразяването на всички различни
гледни точки, доказване на тезата с аргументи, представяне на мислите в текста по
такъв начин, че да не засягат в някакво отношение възможните читатели. [Ib.|

6.2.13. ДИСКУСИОННИ ТЕХНИКИ

ДИСКУСИЯ. Дискусията е диалогична форма, използвана предимно за затвър-
дяване на знания. За тема се избират по-общи научни истини и по-обобщени, глобални
теми, предполагащи възможност за различни мнения (противоречия).

Бива няколко вида: импровизирана, ръководена от учителя, свободна групова
дискусия (ръководена от учителя или от ученик).

Дискусията е процес на взаимодействие, контролирано от учителя, посредством
което участниците усвояват информация и опит. Използва се в средни и крайни фази на
обучение както в класната стая, така и извън нея. Основно се прилага при  работа с
групи.

Особено полезна е за представяне на участниците на различни подходи и интер-
претации; за увеличаване на вече добитите знания, изясняване на вече познатия
материал или изменяне на неговите перспективи; за развиване на способност да се
разсъждава; за придобиване на опит в самостоятелно идентифициране и решаване на
проблемите.

Дискусията може да бъде ограничена или разширена според размера на групата:
ако тя е прекалено голяма ще е уместно да се раздели на подгрупи за да се приспособи
към различни нива на взаимодействие и към разнообразието от теми необходими за
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реализирането на възпитателната цел.
Недостатъците й са няколко: изисква много повече време, отколкото лекцията;

изисква запознатост на участниците с разглежданата тема; не трябва да се използва в
началните фази на обучение, когато се преподава нов материал

Дискусията изисква от учителя да стимулира оригиналността на мисленето,
изказването на мнения, алтернативи, нееднакви мнения. Задължително е наличието на
добре развити ръководни умения у учителя за да може да я поддържа съдържателно в
необходимата посока, както и да позволи на всички участници да се изявят. За тази цел
е необходимо да се познава отлично разглежданата тема; да се подготвят въпроси,
които да провокират разговор и размишление, различни гледни точки; да се накарат
стимулират участниците по отделно да изясняват, анализират и резюмират.

ДЕБАТИ ЗА И ПРОТИВ. Това е специфичен вид дискусия (още наричан “дебати в
американски стил”). Две групи разменят по утвърдени правила своите аргументи по
повод на проблем или спорно схващане. Трета група (жури) оценява хода на дебата и
сравнява противопоставените гледни точки на групите.

Дебатът има три фази - подготовка, провеждане и оценка.
В подготвителната част се формулира темата (или като съждение, или като ал-

тернативи) и се формират двете групи  - “За” и “Против”, като насочването към позициите
става чрез жребий, а не по пристрастие. Може да бъдат подготвени предварително
работни листи с примерни аргументи за и против. Групата събира и обсъжда и други
аргументи и доказателства, като аргументите се разпределят между членовете, така че
всеки да се свърже поне с един от тях. След това всяка група определя или избира по
един представител. От тези представители се образуват две групи (“За” и “Против”)с
еднакъв брой (5-7), които дискутират. Останалите участници образуват жури. Един от
тях може да бъде определен за ръководител на дебата. Журито се запознава с критериите
за оценка на дискутиращите: дали аргументите са верни като съдържание, съответстват
ли на защитаваните позиции, липсват ли важни аргументи, езикова култура на предста-
вянето, оригиналност и убедителност, атрактивност, отношение към противника.

При самия дебат се говори по ред. Всеки участник (без първия) е длъжен първо да
вземе отношение по отговора на преждеговорившия от противниците и след това сам
да изложи свой аргумент. Първият участник отговаря на последния аргумент на против-
никовата страна. Дискутира се до изчерпване на аргументите.

Оценката става след края на дебата. Може да се попълва карта или да се гласува.
Журито обосновава оценката си. Тя също се дискутира.

БРЕЙНСТОРМИНГ. Брейнстормингът (мозъчна атака, колективно генериране на
идеи) е създаден през 1953 г. от А.Осбърн и представлява форма на съвместно обсъж-
дане на идеи. Процедурата включва  два етапа - “генерация на идеи” - осигуряване на
неограничен брой идеи без контрол от съзнанието и “анализ на идеите”. Всеки участник
има право да даде колкото иска идеи в условията на ограничено време за формулиране-
то им (1-3 мин.). Всички идеи се фиксират и никой няма право да ги оценява.

Самото обсъждане на всяка изказана идея, която е анонимна, става през втория
етап.

Съществуват няколко разновидности на мозъчна атака - обратна (търсене на
недостатъци), индивидуална, по двойки, едно- и двустадийна и др. Най-известна от тях
е “играта на дилетанти”, в която вземат участие неспециалисти като генератори на идеи
- те са не обременени от професионални и научни догми и щампи. Има обикновено две
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фази. Първата фаза служи само за генериране на идеи, като всяка идея трябва да е в
писмен вид, за да бъде по-късно оценена. Всяка идея първо се изписва без да се предлага
за преценка и оценка. Втората фаза е за анализ и оценка на различните идеи от групата,
за определяне степента на тяхната полезност.

Брейнстормингът поощрява пълноценното участие на всеки участник. Служи за
стимулиране на мисленето. Дава възможност на другите участници да се възползват
от опита на по-напредналите. Позволява на учителя да оцени нивото на знания и
способностите, усвоени от различните членове на групата.

Най-ефективен метод е в крайните фази на обучението, когато участниците
притежават известни знания по темата, за да могат да създадат свои идеи.

Учителят трябва да е в състояние да ръководи дискусията и да провокира интерес
у участниците, в случай че те не се окажат достатъчно активни.

ОБСЪЖДАНЕ. Тази техника е много близка до дискусията. Общото е техноло-
гичната реализация. Различното — предметите на обсъждане са конкретни: книга, филм,
статия, ученически творби (съчинения, рисунки). Много важен е оценъчният момент
(аргументи).

6.2.14. МЕТОДИ ЗА ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПИЯ

СОЦИОДРАМА.  Метод, прилаган от психоаналитиците с лечебни и изследовател-
ски цели. Представлява импровизирана ролева игра на основата на социометричен
тест. Предвижда осъзнаване от всички на позицията в групата и конфликтите в нея.
Включва 5 етапа: разкриване на комплекси, “катарзис”, пренасочване, ролева игра, уп-
равление. Съдържа 5 елемента - режисьор (изследовател), аудитория, роля, помощни-
ци, пациент. Най-известната разновидност е методът на груповия самоанализ (социог-
рафия) на Лутц Рьоснер. [77|

ПСИХОДРАМА. Метод за психотерапия, създаден от Якоб Морено. Целта е пости-
гането на катарзис след свободна драматична игра. “Актьорът” изиграва значими минали,
настоящи или бъдещи житейски събития, конфликтни ситуации, роли (лични или за гру-
пата), опитвайки се да ги разбере по-пълно. Целта е да се помогне на хората да разпоз-
нават и преживяват скрити чувства, безпокоящи личността и потискани до момента, да
ги изразяват интензивно и свободно, по-дълбоко да разберат себе си и да се насърчат за
конструктивни промени в поведението или за изпробване на ново и по-ефективно пове-
дение. Същността е в това, че актьорът играе спонтанно сам себе си пред очите на
другите и подлежи на анализ и самоанализ с цел катарзис. Компонентите на психодрамата
са 5: сцена; протагонист (главен актьор); режисьор (водещ, постановчик); алтер его
(помощници, допълнителни актьори); публика. Етапите са три: “загряване”, при което се
получава  необходимата нагласа; игра - импровизация по тема и постигне на катарзис;
дискусия. [23]

ПАНТОМИМА. Представлява форма на драматизация, при която ролите се играят
без думи - като пантомима. Темите и сюжетите може да се задават от членовете на
групата. Темите трябва да са житейски; близки до интересите на хората от групата; да
съдържат възможности за конфликти и сблъсък на интересите; да стимулират
междуличностните отношения в групата. Станислав Кратохвил дава списъци съответно
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на 21 основни житейски ситуации, 20 вида конфликти, 20 личностни ситуации и 25 вида
интереси. Получава се огромен брой съчетания, повечето от които може да се разиграят
в групата. Има и универсални теми: “Какъв съм аз и какъв искам за бъда?”, “Баща ми”,
“Майка ми” (моно); “Среща на тясното мостче” (двойка); “Маскен бал”, “Пазар за плодове”,
“Зоологическа градина”(група). [77|

6.2.15. СИТУАЦИОННИ МЕТОДИ

СЪЩНОСТ. Използват се за имитация на професионалната или организаторска
дейност за учебни цели. Създадени са в практиката на йезуитските училища през ХVІІІ
век. След Втората световна война се разпространиха по целия свят, възродени в Харвард
и Йелс (Харвардски методи) при обучението на мениджъри.

Заемат важно място в учебния процес - за илюстрация, за получаване на обратна
връзка, за формиране на умения и навици, за тренинг, за затвърдяване на знанията и
уменията, за проверка и оценка.

КАЗУС, АНАЛИЗ НА СИТУАЦИИ (CASE STUDU). На учениците се представя някаква
ситуация (казус) достатъчно подробно, за да могат да я анализират и да формулират
свои препоръки. Този метод се използва не само за даване на информация на участниците,
а основно да им позволи да видят приложението й в практиката (стимулира по-скоро
приложението на знанията, отколкото запаметяването); да ги тренира да прилагат уме-
нията си, да идентифицират и разрешават проблемите, да анализират, оценяват и вземат
решения самостоятелно, но също така и да се учат един от друг, съпоставяйки своите
мнения.

Ученето чрез анализ на ситуации се прилага в средни и напреднали фази на обучение.
Прилага се също за оценка на наученото да момента.

Методът изисква да се намерят най-подходящите ситуации (от живота, киното,
телевизията, книгите и пр.); да се планира представянето на ситуациите, за да може да
се добие необходимият опит; темите, засегнати в разсъжденията, трябва да бъдат в
тясна връзка с дейността, която е предвидена за реализиране от учениците и насочени
към конкретни нейни моменти.

Участниците могат да работят индивидуално или на малки групи в процеса на
формулиране на проблема, на анализ и извеждане на препоръки. Затова трябва да се
използват уменията и опита на по-бързо възприемчивите участници, за да се разрабо-
тят нови ситуации. Например, една малка група от участници може да работи върху
ситуации, които ще бъдат представени на други групи за анализ и преценка.

Описанието на казуса трябва да е най-близко до действителността и да съдържа
изобилна информация (за да може да се разграничи важната от неважната). Проблемът
не се формулира, а се намира от учениците. Обяснява се, че няма едно единствено
решение, а всяко възможно такова има предимства и недостатъци.

Съществуват няколко вида казуси: за вземане на решение (много информация и
точно описание на обстановката); за преценка (информация плюс готово решение заедно
с аргументацията); за намиране на проблема (много информация - и излишна); информа-
ционен казус (описание на проблема без информация); за проучване (наблюдава се
направо в практиката).

Вариантите на организация на работата са различни - самостоятелно проучване
(напр. домашна работа); групова дискусия (консенсус или генериране на различни
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мнения); пленарно заседание (съпоставка на груповите мнения, оценка); синтез (втори
тур — обсъждане на различните групови решения) и пр.

ИГРА. Вид симулация, изискваща активно участие, като позволява приложение на
усвоените знания. Тя разнообразява често задавани упражнения. Тя не притеснява участ-
ниците и е забавна и привлекателна.

Като цяло игрите спомагат за ефективното насърчаване на комуникацията. Това е
особено подходящ метод за по-свити ученици или за участници, които не се познават.
Чрез забавните моменти много лесно се постига сплотеност в групата и се осигурява
по-отворена атмосфера на взаимно внимание.

При организирането на играта трябва да се има предвид, че се изисква време за
обясняване на процедурата и правилата, както и за снабдяването с необходимите
материали.

Трябва да се внимава да не се пренебрегне учебната цел, тъй като е възможно
участниците да съсредоточат изцяло своето внимание върху самата игра.

Като метод на обучение представлява имитация на реална дейност в една или
друга изкуствено създадена ситуация. Участниците или изпълняват определени роли,
или са активни зрители (жури). Предназначението й е да формира умения и навици за
реални действия. Също се прилага в исторически план от йезуитите, и се възражда в
Харвард.

Играта е вид симулация и изисква активно участие, като позволява приложение
на усвоените знания. Тя разнообразява често задавани упражнения. Тя не притеснява
участниците и е забавна и привлекателна.

Игровите методи се оценяват като най-обещаващата новост в дидактиката на ХХ
век, конкурираща се само с приложението на компютъра и мултимедията в образовани-
ето. Преимуществото им е в това, че ефективността им (време) е 4-5 пъти по-висока в
сравнение с традиционните методи. Те увеличават интереса към обучението, развиват
самостоятелност у студентите и учениците (учителят най-често е арбитър), запознават
с ролевата структура на дейността, служат за трансфер на знания, формират базисни
социални умения.

Игровата дейност за учебни цели се основава на следните принципи: (1). актив-
ност, (2). динамичност, (3). занимателност, (4). изпълнение на роли, (5). колективен харак-
тер (работа в екип), (6). моделиране на дейността, (7). обратна връзка, (8). проблемност,
(9). съревнователност, (10). резултативност, (11). самостоятелност, (12). системност.
При нарушаването на тези принципи се получават грешки, от които най-често срещаната
е игра заради самата игра.

РОЛЕВИ ИГРИ (ROLEPLAYS). Учениците са склонни да сливат в съзнанието си
хипотетичното и реалното по отношение на някаква дейност или функция и в резултат
играейки, я изучават. Участниците симулират определена ситуация за разиграване на
това, което са усвоили или правят това с цел развиване на нови способности. Този
метод позволява на участника да приложи на практика, това което е усвоил. Участникът
ще може да се конфронтира с друг човек и ще трябва да отговаря на въпроси, да
направлява проблема в различни посоки или да отговаря на критики. Счита се, че развива
у участниците редица социални умения: за комуникация (формулиране на становища,
изслушване на мнения, вербално и невербално изразяване); за сътрудничество; за
преговаряне и договаряне; за преодоляване на конфликти.

В основата на ролевите игри е разбирането за социалните роли. Те се разглеждат
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като форми на поведение, чрез които индивидът изучава и изгражда социалния си живот.
Всеки се социализира, т.е. запознава се с формата на поведение, която се очаква от
него.

Основните теории за ролята са две, от тях произтичат и две форми на ролева
игра. Традиционната (Мертън, Парсънс, Линтън, Дерендорф) функционалистка теза е, че
свързаните с ролята действия ще са толкова по-функционални, колкото по-добре пове-
дението на играещия ролята съвпада с предписанията за ролята (очакванията на об-
ществото). Интеракционистката теза (Хабермас, Крапман, Дрейтцел) е, че партньорите
в дадена ситуация планират и реализират стратегиите си на поведение съобразно със
ситуацията и така се настройват към особеностите на интеракционния си партньор. Те
задоволят индивидуалните си потребности и реализират собствените си виждания в
рамките на съответното зададено ролево пространство.

Модерните варианти на ролеви игри са от втория тип.  Те нямат точен сценарий.
Вместо изискване за стриктно изпълнение на ролята, сега на участниците са дава свобода
да се ориентират в групата и да определят сами действията си в рамките на едно кратко
описание на съдържанието на ролите и изобилие от съпътстваща информация. Обикно-
вено те само фиксират идейната рамка и учениците имат свободата да действат или
разсъждават в нея, но по свой собствен начин. Ролята е отчасти и само глобално
определена. По този начин учениците усвояват идеята за историческа перспектива и от
друга страна, да изграждат хипотези за това какво, как и защо един човек може да
реагира в дадена конкретна ситуация.

Представлението може да бъде ръководено или напълно свободно. Във всеки
един от случаите е нужна значителна активност при планирането и обясненията от
страна на ръководителя и организация на постановката от страна на участниците

Постановката не бива да продължава повече от 5-10 минути, а последващата я
дискусия — около 10-15 минути.

СИМУЛАЦИЯ. Участниците извършват определена дейност в условия възможно
най-близки до условията на реалната ситуация. Методът е полезен, когато за изпълнението
на някои задачи се изисква практика, а не е възможно да се упражнява съответната
дейност. Методът позволява на участниците да приложат пряко усвоеното. Симулацията
може да е само на част от дейността.

Необходимо е симулацията да се доближава възможно най-много до действител-
ните условия, така че да позволява на участника да пренесе пряко усвоеното в реал-
ността.

6.2.16. КОЛАБОРАТИВНО (СЪВМЕСТНО) ОБУЧЕНИЕ

КОЛАБОРАТИВНО (СЪВМЕСТНО) ОБУЧЕНИЕ. Терминът е най-общият и включва
всички случаи на различна от индивидуалната и фронталната форми на организация на
обучението. То, във всичките си разновидности представлява работа в група (групова
работа).

Колаборативното (съвместно) обучение може да бъде два типа: обучение по двойки
и групово обучение.

ГРУПА. Дефинира се като съвкупност от двама и повече души, които си взаимо-
действат, взаимозависими са, споделят общи норми на поведение и ценности в работата
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си, стремят се да удовлетворяват потребности чрез постигане на групови цели, ра-
ботят във физическа близост и имат непрекъснати комуникации и интеракции помежду
си.

Като цяло групата може да изпълнява задачи, които са извън възможностите на
хората, в резултат се раждат постижения, които са по-големи, отколкото, ако хората
работят поотделно. В хода на груповата дейност се раждат нови, творчески идеи и
решения. Координират се взаимозависими усилия. Създават се механизми за разреша-
ване на лични и междуличностни проблеми. Социализират се отделните членове на
групата.

Групата задоволява социалните потребности на индивида от принадлежност и
обвързване, от контрол, от общуване. Тя активизира поведението на индивида, удовлет-
ворението му от труда става по-пълноценно. Развива се и се утвърждава самочувст-
вието на индивида и чувството му за идентичност, намалява несигурността и безпо-
мощността. Той може да провери и сподели с другите своите перцепции, нагласи, очак-
вания, представи, ценности.

Характеристики на групата са: целите; нормите (стандарти за поведение); сплоте-
ност (висока степен на съгласие, уважение към нормите и целите); интеракции; комуни-
кации; структура - атмосфера (способност за генериране на идеи и решаване на проб-
леми), роли на членовете, статус на членовете, лидер и лидерство, групова динамика.

ОБУЧЕНИЕ ПО ДВОЙКИ. Може да е от два типа: учене с партньор (учене по двойки)
и обучение чрез тутори.

УЧЕНЕ С ПАРТНЬОР (УЧЕНЕ ПО ДВОЙКИ). Организация на учебния процес, при
която учениците се групират по двойки. Те могат да са с равностоен състав и двойка, в
която единият знае повече и оказва помощ на партньора си като го консултира (обучение
чрез тутори). Друг вариант е двойка за подготовка за изпит - имитира се изпитна  ситуация,
като поред единият и другият участник играят ролята на учител  и ученик. Ученето с
партньор се прилага при: “обработка на наученото; откриване на противоречия; изясня-
ване на неразбрани моменти на поставени задачи; проверка на личните знания, чрез
взаимно задаване на въпроси; попълване на пропуските” [3; 83]

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ТУТОРИ (PEER TUTORING). Обучението чрез тутори има най-
силен потенциал за формирането на граждански добродетели. Според основният му
теоретик, Макалистър (McAllister, 1990), то е метод на организация на обучението, при
който учениците си помагат един на друг и същевременно се учат да учат. Вариантите
са два: (1). “Peer tutoring” - процес, при който компетентен ученик (тутор), под управле-
нието на учителя, помага на един или повече ученици на същото ниво да усвоят понятие
или да формират умение. (2). “Cross-age tutors” - ученици от горните класове, които
работят с по-малки ученици. [98]

Програмите за такъв вид обучение могат да приемат много форми, включително
следните: (1). “Resource tutoring” - три или четири двойки работят заедно в стая с необ-
ходимите пособия (resource room). (2). “Classroom tutoring” - учителят е на два класа
едновременно и обучението чрез подпомагане става в самата класна стая. (3). “Tailored
tutoring” - работа по двойки за речник (чужд език) и др., като освен неравностойни,
двойките може да са и равностойни. (4). “Ripple tutoring” (пулсиращо обучение) - обуче-
нието започва само с няколко двойки и постепенно включва всички ученици и учители.[Ib.]

Технологията се свързва с няколко последователни стъпки: (1). Избор на
тутори и ученици  - започва се с тези, които изпитват силна необходимост от участие.



123

(2). Планиране - акцентира се на най-важното, за да се гарантира успешна реализации и
положителни резултати. (3). Подготовка на туторите - обяснение на целите, ценностите,
ролите, действията по време на сеанса и начините на подпомагане. (4). Селекция на
знания и умения (курикулум) - някои видове дейности са много удобни, например трени-
ровките и ролевите игри. Те трябва да са свързани с основния курикулум, така, че
ученикът да прилага новите знания на практика. Примери от езиковата практика: игри за
съвместно вземане на решения; текстови търсения (имена, животни и пр.); кръстосло-
вици; игри с букви  (търсене  на  грешки); определение  на  различия (обсъждане на почти
идентични изображения); групова поезия и пр. (5). Демонстрация пред туторите. Разра-
ботка на урока с тях. (6). Проверка и оценка на резултатите - в хода и в края на процеса.
Оценяват се не само преките учебни ефекти, но и такива като придобиване на туторски
умения, дружба, социални умения.

Венанд (Benard, 1990) посочва някои специфични преимущества на такъв тип
обучение: децата придобиват положителни социални нагласи, ценности и навици; чрез
равностойното взаимодействие, децата се учат да помагат за да успокоят и съчувстват
на другите; взаимопомощта влияе трайно на постиженията; взаимопомощта влияе силно
на развитието на идентичността и автономията

Като критични моменти се посочват: учениците могат да влязат в нежелателни
отношения по повод на общите цели; учениците трябва да носят лична отговорност за
крайния резултат и за помощта на другите и че  е техен успех, ако и другите  знаят
(елиминиране на чувството за конкуренция); учениците трябва да знаят как се образуват
и поддържат колаборативни връзки; при сравнителна равностойност на учениците,  на
всяко дете трябва да се  даде възможност да е тутор или ръководител на кооперативна
група; групите трябва да са разнородни по възможности, етнически произход, трудоспо-
собност. [Ib.]

ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ. То е съвместна учебна дейност, при която участниците в
групата решават проблем или изпълняват с общи усилия теоретическа или практическа
задача. Групово учене се прилага при: “проверка на обемисти знания; подлагане на
критика на собствени мисли и представи; избор на целесъобразни решения; уточняване
на общ подход; възприемане и доразвиване на идеи; изясняване и структуриране на
комплексни проблеми; стимулиране на предметно насочена мотивация” [29].

Груповото обучение може да бъде: компетитивно (състезателно) - участниците
в групата работят всеки за себе си и търсят решение и успех на базата на личните си
усилия и постижения, и кооперативно (сътрудничащо) - малките групи работят заедно
за постигането на обща цел, като учениците си помагат взаимно,  за да научат нещо.”
[Пак там]

КООПЕРАТИВНО ОБУЧЕНИЕ. Социална форма на обучение, свързваща усвоява-
нето на знания и умения с изучаването на форми на междуличностни отношения. Фор-
мират се групи в рамките на класа (3 до 5-7 ученици) за съвместно учене, които са
самостоятелни и работят по поставени задачи. Учителят е на заден план и действа като
модератор и консултант. В по-късна фаза резултатите (решенията) се представят пред
всички, за да са полезни за целия клас.

Груповата работа може да е: по една и съща тема, като различните групи целят
еднакви резултати; по една и съща тема, като различните групи целят различни резултати;
по различни  теми, като различните групи целят различни резултати. В последния  случай
това са подтеми в рамките на цялостната тема.
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Кооперативното обучение има следната характеристика: (1). Положителна взаи-
мозависимост поради наличието на: обща цел; общи награди; структурирана работа и
взаимно зависими роли, при които членовете подпомагат ръководителя на групата,
когото са избрали да докладва резултатите - всички трябва да разберат, че е важно да
работят заедно, за да изпълнят задачата. Изисква се вникване от всички в същността
на задачата. (2). Взаимодействие в пределите на групата. Както задачата, така и физи-
ческата организация трябва да увеличават взаимодействието. (3). Отговорност на всеки
за резултата на групата като цяло. (4). Формиране на навици за поведение в малки групи
- активно слушане, задаване на въпроси, разяснение, оценяване, спорене, резюмиране
и подкрепа на другите за участие - това са крайно важни навици в демократичното
общество. [87; 94]

Ефективната стратегия на гражданското образование включва кооперативното
обучение - учениците работят заедно като група, за да изпълнят задача, която може да
се реализира само при съвместно участие на всички.[94]

Кооперативното обучение отразява огромното разнообразие на съвременното
глобално общество. В него се отразява хетерогенността на групите и се подчертават
диалоговите им възможности. По този начин учителите не само дават равни шансове за
изява на всички ученици, но и ги подготвят за успешно сътрудничество и конкуренция.
То е особено ценно за учениците - имигранти и от малцинствата, защото прекъсва
индивидуалната им изолация, учи ги на съвместен труд с другите ученици и се създава
групов продукт. По този начин се разширява езиковата практика на учениците. [94]

В хода на кооперативното обучение се изработват навици и отношения, необходими
за живот в демократично, плуралистично общество.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА КООПЕРАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ. Основното
е обезпечаването на възможности за екипна ученическа дейност и организирана изява
на колективните ученически постижения.

Групите се формират по няколко критерия: (а). да са хетерогенни (ученици с различни
учебни, лингвистични, полови, етнически, характерологични, социоикономически, лич-
ностни и интелектуални възможности и особености) за да се формират умения и навици
за оценка на разнообразието и за работа в такава разнородна среда; (б). специфика на
задачата; (в). готовност и способност на членовете на бъдещата група да работят
заедно (да могат да осъществяват пълноценна комуникация, да си имат взаимно доверие
и да разчитат на взаимната си помощ); (г). учениците се насочват да избират роли
(функции) за всеки член на групата (например, организатор, регистратор).

Предварително трябва да се планират алтернативни задачи и дейности, вклю-
чително и “наказателни”  за учениците, които са несговорчиви или некомуникативни;
тези алтернативни възможности да се обявят преди да се организира кооперативната
задача, за да се мотивират учениците и да се засили техния интерес и продуктивност. В
този смисъл трябва да се следва индивидуален подход към учениците.

При инструктирането на учениците да се включват като фактори целите и времето.
Известно препятствие за реализацията на учебния процес са учениците без добри

учебни навици и със слаб самоконтрол, които качества са най-необходими за успешното
участие в такава дейност. Този проблем може да се реши чрез традиционните форми на
външно властване (възнаграждение/санкции) за желаемо/неподходящо поведение и чрез
по-внимателно отношение към тези ученици - да им се дава достатъчно време и въз-
можности за реализация.
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ФАЗИ НА ГРУПОВАТА ДИНАМИКА. Всеки акт на кооперативно обучение пред-
ставлява развитие на процесите на групова динамика. Фазите са 4: (1). Влизане в гру-
пата, отпускане, ориентиране - създава се чувство за общност, членовете се опознават
комуникацията е голяма, очакванията към лидера са големи. (2). Борба за позиции и
контрол - взаимоотношения и конфликти, установяване на йерархия, стремеж за лидерско
място (против лидера от 1-ви етап). (3). Доверие и постижения - съзнание за общност,
колективен дух, приемане на различията, интегриране на аутсайдерите, затваряне от
околните, постигане на максимална работоспособност, самодейност. (4). Разпадане и
трансфер - постигане на целта, разпадане, което предизвиква неприятни чувства,
връщане в класа.

НОРМИ НА ГРУПОВА РАБОТА. В литературата се посочват следните: (1). Искре-
ност (откритост). Свободно изразяване на чувствата и проблемите, вълнуващи участ-
ниците, както и заставане с лице към проблемите на хората. (2). Неоценъчна атмосфера.
Изразяване на чувства (изравняващ фактор във взаимоотношенията), а не даване на
оценки и етикетиране (задържащ фактор в развитието на отношенията и пречка за автен-
тичността). (3). Конкретност и непосредственост на чувства, нагласи и поведение.
Целта е груповият живот да е значим за членовете. (4). Активност. Естествено условие
за развитие на членовете. (5). Инициативност. Активността става групово целесъоб-
разна. (6). Субективност на участника в груповия процес. Групата е място на взаимо-
действие на равностойни личности. (7). Опора върху силните страни на личността на
участника. Атмосфера на добронамереност. (8). Безусловно възприемане на другите
участници. Равенство в изразяването и споделянето на чувства и преживявания и в
стремежа си за взаимно разбиране, помощ и възприемане. (9). Групова и лична отго-
ворност. (10). Групова защитеност. Атмосфера на психическа сигурност и загриженост.
(11). Неприкосновеност на личността. Нищо в групата не бива да става за сметка на
чувствата и преживяванията на някой от членовете. (12). Свобода на изразяването.
Равновесие на свобода и неприкосновеност.  (13). Оказване на подкрепа: личностна (не
си сам с проблема си), инструментална (ще ти помогнем да се справиш), утвърждаваща
(бъдещо развитие).

УСЛОВИЯ ЗА УСПЕХ И КРИТЕРИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ. Кооперативното обучение
зависи от няколко фактора: (1). У учениците да се развива мотивацията им и да им се
предоставя възможност да си помагат един на друг по време на ученето. Да се поощрява
средното групово постижение с цел да се стимулират учениците да си помагат. (2). У
учениците трябва да се развиват чувство за лична отговорност, а също така и за
групова отговорност. (3). Учениците трябва да овладеят необходими социални навици
за работа в група. (4). Добро преподаване преди учениците да започнат работа в групата.
(5). Създаване на очакване за ефективно групово поведение и признаване на групи,
които са постигнали такова поведение. (6). Поддържане на груповата форма достатъчно
дълго (поне месец), за да се постигне сближаване на членовете и подходяща атмосфера.
(7). Поощряване на учениците за новите им постижения така, че всички да се борят за
успеха на групата. (8). Положителна взаимна зависимост (чувството, че са заедно и
когато “плуват” и когато “потъват”), обикновено изразена чрез преследване на групови-
те цели. (9). Лична отговорност, която се установява паралелно с груповата цел. (10).
Групови умения: комуникация, доверие, лидерство, разрешаване на конфликти), които е
необходимо да бъдат старателно обмислени в групов аспект. (11). Препоръки от учителите
за поведението на учениците при изпълнение на задачите и начините за взаимодействие
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между тях. (12). Вербално взаимодействие лице в лице с всеки член на групата при
слушане, усъвършенстване, аргументация и решаване. [29]

ОБЛАСТИ ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КООПЕРАТИВНОТО ОБУЧЕНИЕ. В
тях учителите трябва да търсят приложение на специфичните критерии: (1). Училищната
организация: създаване на гъвкава хетерогенна група, чийто членове представляват
смесица от ученически интереси, академични цели, пол и етнос. (2). Проектиране на
целта на обучението: планиране на задачите, които ще спомогнат всеки член от групата
да допринесе за решаването й. (3). Ролята на ученика: работа, от която се вижда активно
сътрудничество между учениците, обмяна на информация и източници, комуникация и
приемане на индивидуалните различия. (4). Ролята на учителя: установяване на групов
климат и модел на ефективна комуникация; определяне на подходящи задачи на малките
групи, координиране на учебната организация с определяне на избора на учебните зада-
чи, ученическата роля и умения, наблюдаване взаимодействието в групата и намеса,
ако е необходима; помагане на учениците при ученето.  [Пак там]

РАБОТНИ МАТЕРИАЛИ И УКАЗАНИЯ. В зависимост от времето учителят или пре-
доставя наготово темите и материалите (текст, аудио-, видео- и пр.), или групата сама
си ги открива в библиотеката или на друго място.

Указанията за предпочитане е да се дават в писмена форма - спестява се време
и може да се гарантира адекватност на дейността на първоначалния замисъл на учителя.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. Става по различен начин: стъпка по стъпка на
черната дъска, чрез фолио, плакат, стенвестник, постер, графики и таблици, хронологии,
видео-филми, фото-колажи, диапозитиви.

Обикновено докладва говорителят на групата. Освен въпросите по съдържанието
и по мотивите на взетите решения, може да се задават и други въпроси по хода на
груповата дейност: как са вземани решенията; какво се е харесало най-много,кое е
засегнало някого; всички ли са участвали в работата; как са се посрещали мненията;
има ли действителен консенсус на мненията и пр.

6.3. ПРИМЕРИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

В следващите страници са представени няколко варианта на образователни тех-
нологии по конкретни теми на гражданското образование. Някои от тях са вече
публикувани [16], а други - представляват модификации на използвани в практиката на
чужди страни [61; 59; 60; 80].

6.3.1. РОЛЕВА ИГРА “ИЗБИРАТЕЛНА КАМПАНИЯ”

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. Играта запознава учениците със значението на изборите за
местно управление и начините за организиране на кампания.

Цели. След играта учениците трябва: (а). Да са в състояние да посочат най-
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важните проблеми, които трябва да се решат в региона, в който живеят и да разработят
платформа за изборна кампания. (б). Да представят този план пред съучениците си и да
оценят критично своя и чуждите планове.

ОПИСАНИЕ. В уводната част на учениците се обяснява значението на понятията
“изборна кампания” и “изборен щаб”; значението на изборната кампания за изборите на
местно ниво; предназначението на играта - опростен вариант на изборна кампания на
местно ниво; етическите правила на играта - уважение на противника и изразяване на
одобрение само чрез ръкопляскане.

В основната част класът се разделя на три групи: (1). “изборни щабове” - минимум
два; (2). “репортери” и (3). “публика”. Всеки изборен щаб си избира ръководител и
говорител.

Раздават се материали: (А). на щабовете и (Б). на репортерите. Следва запознаване
с тях. Изясняват се евентуалните въпроси по съдържанието.

Всеки от щабовете колективно изработва своята платформа. Тя се представя от
председателя и говорителя на “пресконференция”, на която репортерите задават въпроси.
Платформите се критикуват и защищават.

В заключителната част по желание ученици от “публиката” отговарят с кратка реч
на някои от следните въпроси: (1). Какво ми хареса най-много в представените плат-
форми? (2). Ако бях кандидат, кои от проблемите бих определил като първостепенни?
(3). Бих гласувал за ... защото...

МАТЕРИАЛИ ЗА ЩАБОВЕТЕ. “Главната цел на изборния щаб е да създаде пред-
изборна платформа, която да отчете потребностите на хората, живеещи в региона,
окръга, града. Тази платформа след това ще бъде рекламирана и защищавана. Предста-
вянето на платформата ще стане пред публиката (избирателите) и репортерите.  При
разработването на платформата да се има предвид: (а). елементите на програмата да
са реалистични и да са свързани с лично участие - например, създаване на парк, под-
дръжка на детска площадка, ремонт на пътищата и пр.; (б). за да разберете какво вълнува
хората, анкетирайте вашите родители, приятели, съседи, прочетете вестниците, запоз-
найте се с решенията на местните власти.

Можете да помолите за помощ всеки човек, като му представите вашата задача и
обсъдите с него предложенията си.

През цялото време мислете за това, че не е важно толкова да спечелите лични
вие, а да спечелят жителите на града.

Потърсете възможности за представяне на своята платформа преди “прескон-
ференцията” чрез листовки, стенлисти и др. подобни материали. Ако има училищен
вестник или радио - и чрез тях.

За предпочитане е платформата Ви да има лозунг, който да отразява основното й
съдържание.

Подгответе се за евентуални въпроси и критики предварително.”

МАТЕРИАЛИ ЗА РЕПОРТЕРИТЕ. “Вашата задача е да направите съобщение за
работата на предизборния щаб, в който сте избрани за говорители. Имате право да
получите всякаква информация от щаба. Имате право да търсите и друга информация
от другите щабове.

Подготвените от вас материали (устни, писмени, други) трябва да дават вярна
представа за платформата на групата ви, а също и да са интересни, забавни и провока-
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тивни. Да не са твърде дълги.
Изказванията ви на пресконференцията са от много голяма важност за съдбата

на проекта. Затова трябва да сте подготвени за реклама на вашата и за критика на
чуждите платформи.”

6.3.2. ПИСМЕНО ЕСЕ

Като пример може да се даде урокът за снабдяването на населението с питейна
вода. Важността на проблема може да се осъзнае от учениците ако напишат есе на
тема: “Живот в свят без питейна вода”. Следва обсъждане.

6.3.3. ИНТЕРВЮИРАНЕ НА ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА

Работата на местните власти може да се илюстрира по следния начин. Прави се
среща с длъжностно лице, отговарящо за водоснабдяването на града и с него се обсъждат
проблемите и се търсят решения.

Примерни въпроси при интервюто: (a) Откъде се снабдява градът с вода? (б)
Имат ли всички селища пречиствателна станция? (в) Достъпна ли е питейната вода за
всички (режим, цена)? (г) Какво вършат местните власти за подобряването на качеството
на водата? (д) Какво може да направи всеки гражданин на града за да има чиста вода?

6.3.4. “СЪСТАВЯНЕ НА ЛОЗУНГИ”

Лозунгът има това важно качество, че концентрирано, ярко и запомнящо се
представя някаква идея пред хората. Обикновено са задава тема и класът се дели на
малки групи, които изработват по 1-2 лозунга. Следва обсъждане и избиране на най-
ефектните.

6.3.5. “КАКВА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА Е ТАЗИ?”

ОПИСАНИЕ. Учениците получават дефиниции на основните варианти на политичес-
ки системи и трябва да отговорят на въпроса каква е политическата система на Велико-
британия? Отговорът на всеки междинен въпрос се обсъжда.

Великобритания е избрана за пример, тъй като не е от чист тип и отговорите
предполагат дискусии.

МАТЕРИАЛИ. Класификация на политическите системи: (a) по принципите за
осъществяване на властта; (б) държавното устройство; (в) икономическата система.

Демокрация - тип политическа система в която властта се осъществява от всич-
ки хора чрез представители, избрани за определен срок от време. Всички хора са свободни
и равни пред законите. Икономиката е свободна пазарна и се базира на частна собст-
веност и свободна конкуренция.

Авторитарна политическа система - властта е концентрирана в ръцете на мал-
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цина (или дори на една личност), без съгласието на мнозинството или чрез насилие
посредством усилия (диктатура).

Тоталитарна политическа система - диктатура, в която само една идеология е
задължителна и правителството управлява всички страни от живота на личността
(дори светогледа и частния живот).

Република - тип политическа система в която държавният глава се избира от
народа за определен срок.

Монархия - тип политическа система в която държавният глава получава това
право по наследство.

6.3.6. ДИСКУСИЯ “ФЕДЕРАЦИЯ БЪЛГАРИЯ”

Дискусията има за цел да се осъзнае федерацията като форма на държавно уст-
ройство, което е частен случай на по-общият въпрос за централизация или децентра-
лизация на властта.

“Представете си, че е създадена федерация между България и Македония, наречена
Федерация България. Обсъдете следните съждения:

1. България и Македония имат два президента.
2. Има местни парламенти в България и Македония.
3. Има обща валута на територията на федерацията.
4. Всички закони в България и Македония трябва да са идентични.
5. Българските и Македонски училища имат различни учебни планове и програми.

6.3.7. ДИСКУСИЯ ЗА МНОЗИНСТВОТО И МАЛЦИНСТВАТА

Учениците изразяват отношението си по следните съждения:
1. Докато се подчинявам на законите, властите не могат да ме преследват.
2. Аз се обличам както си искам и ям каквото си искам.
3. Ще възпитам своите деца в тази религия, която искам.
4. Ако съм несправедливо обиждан, например от съседи или началници в работата,

ще търся защита от съответните национални органи.
5. Тези, които са на власт винаги имат право и ние сме длъжни да им се подчиняваме

независимо от обстоятелствата.
6. Аз винаги променям мнението си след изборите, така че да не преча на

мнозинството.
Следва дискусия дали мнозинството винаги спазва индивидуалните права на

всички хора.

6.3.8. “ПОБЕДАТА НА ДЪЛГОКОСИТЕ”

ОПИСАНИЕ. На учениците се представя разказът “Победата на дългокосите” -
може да е в писмена форма, но може и да се чете от учителя. Дискусията, която следва
цели да покаже на учениците, че демокрацията може да е опасна и не винаги болшинството
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е право. Да се акцентира на фокта, че всички дискриминационни решения са взети по
демократичен път.

РАЗКАЗ. “В демократичната република Шампоания, промишлеността, търговията
и селското стопанство били слабо развити. Жизненото равнище на гражданите, обаче
било високо. Причината била в това, че поради особените природни условия косите
растели много бързо. Тълпи от хора се стичали в Шампоания за да им израсте коса или
да подобрят качеството на тази, която имали. На всяка крачка се срещали ТВ и кино
звезди, модели, политици, богаташи.

В 1955 г. Партията на Радикалдългокосите (ПРД) спечелила изборите в Шампоания
и нейният лидер станал президент. Изборите се провели в период на намаляване на
притока от туристи в сравнение с предишните години. От загуби се оплаквали хотелите,
ресторантите, шофьорите и всички други, които обслужвали туристите. Съгласно ПРД,
причина за загубите били... плешивите. Странно, но въпреки идеалните условия, имало
няколко местни жители, които по рождение били плешиви. Според ПРД, те отблъсквали
туристите и намалявали привлекателността на страната, като й правели антиреклама.

В Парламента ПРД имала болшинство. Бил наложен данък за плешивост и на пле-
шивите било забранено да се появяват на места, където имало туристи. След време,
когато спада в посещението продължил, бил приет и закон за забраната на появата на
плешивите на всички  публични места, полицейски час, забрана да се ползват влакове,
самолети и др. превозни средства. Партията на късокосите (ПКК) била забранена. Вестник
“Плешивец” бил спрян.

Въпреки това печалбите намалявали. След няколко години лидерът на ПДК обявил
пред народа, че “ние бяхме твърде меки...”. Скоро бил приет закон за депортирането от
страната на плешивите. Преди следващите избори ПДК излязла с декларация: “Ние
направихме всичко възможно за да спасим Шампоания...” Изборите пак били спечелени.”

ДИСКУСИЯ. На дискусия се подлаган следните въпроси: (1). Рационални ли са
мисленето и действията на законодателите? (2). Демократични ли са решенията на
Парламента? (3). Нарушени ли са правата на някои хора? (4). Какви ограничения трябва
да има за решенията на демократично избраните властници (закони, индивидуални и
групови права). (5). Какво трябва да се промени в Конституцията на Шампоания.

6.3.9. “ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НЕОГРАНИЧЕНИ ПРАВА”

ОПИСАНИЕ. Играта цели да изгради отношение към спазването на индивидуалните
човешки права и ролята на мнозинството. Учениците избират един от вариантите и
образуват три групи: А,Б,В.

МАТЕРИАЛ. “Правилото за власт на мнозинството означава, че малцинството
трябва да се подчини на решенията, вземани от мнозинството. Ако този принцип се
прилага буквално, мнозинството може да налага всичко на малцинството, дори абсурдни
неща. Конституциите на демократичните държави  обикновено съдържат описание на
индивидуалните права, които не може да се съкращават. Изводи: (A). Правата, засягащи
човешкото достойнство, свободата на мнение и гражданските права не могат да се
ограничават, освен временно при извънредни обстоятелства (например, при война).
(Б). Всяко индивидуално право трябва да се уважава във всеки случай. Мнозинството
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не може да налага своите възгледи на малцинството даже по въпроси, важни за общест-
вото като цяло (например, военна повинност и данъци). (В). Списъкът на индивидуалните
права трябва да включва само забрана на дискриминацията на основата на пол, цвят на
кожата и етнос.”

ДИСКУСИЯ. Дискутират се следните въпроси: (1). Трябва ли да има равновесие
между правото на мнозинството и индивидуалните права. (2). Какви са отрицателните
последствия от всеки вариант: А,Б или В? (3). Вечно ли е отношението мнозинство -
малцинство или е относително?

6.3.10. “УМНОТО МАЛЦИНСТВО”

ОПИСАНИЕ. Играта цели да изгради нагласа за действие от позициите на малцин-
ството. Учениците избират един от вариантите и образуват три групи: А,Б,В. Да се
акцентира на идеята, че всеки вариант на поведение има положителни и отрицателни
последици.

МАТЕРИАЛ. “ Как малцинството да реагира при нарушаване на правата му: (А).
примирение с мнозинството за момент, но стартиране на политическа кампания за
отмяна на решението колкото се може по-скоро; (Б). отмяна на решението чрез насилие;
(В). външно приемане на решенията и фактическа скрита съпротива.

ДИСКУСИЯ. Провежда се дискусия по следните въпроси: (1). Какви са положи-
телните и отрицателни последици в първия, втория и третия случай? (2). Каква е “цената”
(баланс на + и -) във всеки от трите случая? (3). Как се действа в екстремални ситуации?
(4). Има ли “цена” нарушаването на демократичната процедура?

6.3.11. ИГРА “ИЗКУСТВОТО НА КОМПРОМИСА”

ОПИСАНИЕ. Преди да започне играта, учениците се запознават с дефиницията на
Марсин Крол (M.Krol): “Компромисът е преодоляване на различията между страните, при
което всяка трябва да отстъпи по нещо.”

Избират се 5 лидера на политически партии със съответните платформи. Целта
на играта е да се демонстрират трудностите при разработването на обща платформа от
групи, чиито цели се различават. Търсят се общи приемливи цели, по които да се върви
към компромис и запазване на индивидуалните различия.

След края на играта се дискутира дали е било действително необходимо да се
постигне компромис; какво би се случило, ако не се стигне до компромис; какви други
коалиции можеше да се създадат и пр.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИГРАТА. “В играта участват 5 лидери на парламентарни партии
(A, B, C, D, E) които заедно съставляват 90% от гласовете на хората. Те трябва да се
договорят за съвместно управление (над 50%) и след това да информират останалите
за коалицията.

Правила: (1). Всяка партия притежава определен процент гласове от изборите: (A
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- 25%, B - 20%, C - 18%, D - 17%, E - 10%). За да се състави правителство трябва
коалиция поне на три от тях. (2). Лидерите определят елементите на програмите: (a)
политическа система; (б) икономика; (в) съдебна система. Примерни образци: (A) - мо-
нархия, ефективна икономика, строга съдебна система; (B) - република, програма за
високи доходи, мека съдебна система; (C) - република, ефективна икономика, строга
съдебна система; (D) - република, ефективна икономика, мека съдебна система; (E) -
монархия, ефективна икономика, мека съдебна система. Всеки участник в коалиция
може да се откаже от един или дори два елемента по свой собствен избор. (3). Коалицията
избира лидер, който да я представя. (4). Лидерът на партията извън коалицията с най-
много гласове става лидер на опозицията и критикува коалиционната програма. (5).
Публиката (останалата част от класа) оценява речите на лидерите на опозицията и на
управляващата коалиция. Печели тази страна, която получи повече гласове.

6.3.12. “ПИШЕМ... ПРАВАТА НА ДЕТЕТО”

ОПИСАНИЕ. Класът се разделя на малки групи и получава кратко изложение на
Конвенцията на ООН за правата на детето. Задачата е да се формулират в удобна и
разбираема за детето форма тези права или следствия от тях (всяка група визира
различно дете: до 6 год.; 7-13 г.; малцинствено, неграмотно и пр.).

МАТЕРИАЛИ. Каталог на правата на детето - включва само граждански,
обществени, културни и политически права (без икономическите права): право на живот,
оцеляване и развитие; право на гражданска идентичност (право да бъде регистрирано
непосредствено след раждането и да има име);право на гражданство; право на семей-
ство (да бъде възпитавано от естествените родители и в случай на разделение от тях
на регулярни контакти); свобода на съвестта и мнението; свобода на изразяване и
уважение на мнението в зависимост от възрастта (изслушване в съда по въпроси,
които го засягат); свобода от физическо и психологическо насилие, от сексуално насилие
или друга форма на жестокост; свобода от смъртна присъда; право на защита на здра-
вето; право на съответстващо жизнено ниво; право на свободно време и развлечения;
право на образование (началното образование е задължително и безплатно); право на
информация; право да е запознато със собствените права; право на асоциация за мирни
цели (за по-големите); допълнителни права на физически или умствено дефективните и
социално неприспособените деца.

Може да се използва и варианта на Румен Вълчев [9].
Справедливост. Децата трябва да имат право на справедливо изслушване.
Мир. Конфликтите са неизбежни в човешките общности, но те не трябва да преми-

нават в насилие.
Достойнство. Към децата и учителите не трябва де се обръщаме подигравателно,

не трябва де ги етикетираме и нараняваме.
Равенство. Трябва де се стремим към равенство на изходите. Отнасянето към

всички по еднакъв начин е рецепта за неравенство.
Свобода. Свободата не трябва да се разширява така, че да заплашва правата на

другите хора да живеят достойно и в мир.
Сигурност. Учителите трябва да упражняват тяхната власт така, че да защища-

ват най-слабите и уязвимите. Отсъствието на власт води до господство на най-силните.
Демокрация/Участие. На децата трябва да бъдат създадени възможности, за да

упражняват своя избор и отговорност. Те трябва да участват в решенията, които ги
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засягат.
Солидарност. В училище трябва да се създават достатъчно възможности децата

да се обучават и да работят съвместно с хора, които се борят за справедливост.
Реципрочност. Ние трябва да мислим за правата на другите толкова, колкото

мислим за нашите права.
Неделимост. Заплахата за едно от човешките права е заплаха за цялата система.
Универсалност. Съществуват стандарти, които ние с доверие прилагаме във

всички ситуации. Обучението винаги трябва да има глобална перспектива.

6.3.13. “ВЯРНО-НЕВЯРНО”

Учениците дискутират или писмено отговарят на въпросите, като дават примери:
1. Може ли да съществува страна, която има система която едновременно е: (а).

демократична и със свободен пазар; (б). републиканска и авторитарна; (в). комунисти-
ческа и демократична; (г). авторитарна и със свободен пазар; (д). тоталитарна и монархия.

2. Кой от следните принципи е характерен за нашата парламентарна система? (а).
всеки избирател има право само на един глас; (б). всички възрастни граждани имат
право на глас; (в). членовете на Парламента се избират пряко с гласовете на хората; (г).
избирател, който е платил повече данъци от средното може да гласува с два гласа; (д).
избирателите избират делегати, които след това избират Парламент; (е). избирателят е
длъжен да съобщи на изборната комисия за кого е гласувал; (ж). хората, които отказват
да гласуват трябва да бъдат наказвани с отнемане на паспортите; (з). гласуването е
тайно; (и). само завършилите начално образование могат да гласуват.

6.3.14. ИГРА “ИЗБИРАМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛ”

ОПИСАНИЕ. Играта запознава учениците с активните и пасивни избирателни пра-
ва на гражданите и показва следствията от неучастието в изборите. Ситуацията е
избор на представител на учениците пред училищните власти с широки пълномощия.

МАТЕРИАЛИ. На един лист се описват програмите на две лица - Х и Y, като единият
е означен със знака на тъжното лице, а вторият - на щастливото лице.

X (тъжно лице): (1). забрана за носене на дънки; (2). забрана на купоните в петък,
събота и неделя, за да имат време учениците за подготовка; (3). въвеждане на задължи-
телна униформа за учениците.

Y (щастливо лице): (1). забрана на непривлекателните учебни предмети; (2). орга-
низиране на задължителни купони всеки петък от грижа за здравето на учениците; (3).
монтиране на сателитни приемници във всяка стая.

Програмите са примерни, но трябва да се следва идеята Y-програмата да е съста-
вена от ученическите предпочитания.

На листчета хартия учениците отбелязват за кого биха гласували. Листчетата се
прибират.

ДЕЛЕНЕ НА ГРУПИ. Класът се разделя на 4 равни групи: A, B, C и D. Всяка група
получава съответната инструкция - А на А и т.н. 75% от учениците от група D получават
инструкция D-1, а останалите 25% - D-2. Инструкциите са тайна за другите.
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Инструкции: (A). Вие няма да гласувате на тези избори. Вали дъжд и ви се спи.
Дори и до ни валеше, пак нямаше да гласувате, в края на краищата това е такова
усилие... (B). Вие няма да гласувате на тези избори. Вашият глас не е важен и от Вас
нищо не зависи. Нима един глас може нещо да измени?! (C).  Вие няма да гласувате на
тези избори. Не можете да решите кого да подкрепите и откровено казано, все ви е
едно... (D-1). Вие гласувате за кандидата X на тези избори. Харесвате изборната му
програма и измененията, които предлага. (D-2). Вие гласувате за кандидата Y на тези
избори. Харесвате изборната му програма и измененията, които предлага.

ИЗБОРИ. Правят се избори, като никой не трябва да казва на другите как е гласувал.
Обявяват се резултатите - печели X. Сравняват се резултатите с тези от предварител-
ното гласуване.

ДИСКУСИЯ. Следва дискусия по причините за отказа от гласуване на групите A, B,
C. Мотото на дискусията е: “Когато не гласувате, Вие в действителност гласувате!”

6.3.15. ИГРА “ПРОДУКЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”

1 ЕТАП: “ПРОИЗВОДСТВО”. В класната стая се разполагат различни материали -
картон, хартия, боички, моливи, лепило, тиксо, “пари” (капитал) и пр. Правилото е, че
никой ученик не трябва да получи повече от две неща, а някои получават две еднакви
неща. Учениците сега са владетели на различни промишлени ресурси.

Класът се разделя на 4-5 групи, които представляват общества, чиято задача е да
произведат нещо полезно. Поради неравномерното и произволно разпределение на
ресурсите, първо трябва да се реши какво и как ще се произвежда.

Инструкция: Задачата на Вашата група е да използвате материалите, с които
разполагате, за да произведете колкото се може по-интересни, хубави и в по-голямо
количество изделия, които ще продадете след това в класа. Преди да започнете, отгово-
рете на следните въпроси: (a). Какви ресурси имате в групата? (б). Какви стоки можете
да произведете от тях (регистрирайте всички предложения)? (в). Какво и защо така сте
решили да правите? (г). Какво не ви достига? (д). Как можете да си набавите недостига-
щите ресурси (възможно е някоя друга група да има излишъци)?

Следва процес на договаряне и “производство” - 10-20 минути. Учителят помага
на групите, подхвърля идеи, посредничи при “търговията”.

Представителите на групите демонстрират произведените стоки и излагат
трудностите, които са срещнали при изработката им.

На учениците се обяснява, че вече са решили основният икономически проблем -
колективно са отговорили на въпроса какво и как да произвеждат при ресурсите, с които
разполагат.

2 ЕТАП: “РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”. Всяка група получава инструкция: “Вашата задача е
да вземете решение за разпределението на стоките, които сте произвели. За тази цел
отговорете на следните въпроси: (a). Как ще разделите стоките, които притежавате
(стоките да се разделят поравно; да се разделят само между тези, които са взели най-
дейно участие при изработването; да се дадат на този, който има най-много пари; на
ръководителя и пр.)? (б). Кой и как приема решението? Всеки от групата може да предлага
решение.”
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Ръководителите на групите докладват решенията и трудностите, които са срещ-
нали. Някои от групите може изобщо да е стигнат до общо решение. Те също докладват за
причините.

Дискусията, която следва се води по следната линия: кой начин на разпределение
дава шанс за по-голям пазар и защо; ако се преиграе играта какво бихте решили и пр.

6.3.16. ДИСКУСИЯ “ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ”

ОПИСАНИЕ. Класът се дели на 3 части и всяка получава текст за една от трите
икономически системи.

МАТЕРИАЛИ. “Всяко общество трябва да организира производството, разпре-
делението и потреблението на стоките и услугите в определена икономическа система.

Модел A. В традиционната икономика (натурално стоково стопанство), знанието
за методите на производство се предават от една генерация на друга. По-старите учат
децата се как да се грижат за земята и домашните животни, как да ловуват, как да
произвеждат необходимите им материали. Всички тези дейности се базират на столетни
традиции и обществото не променя начина си на живот. Ресурсите (собственост, ин-
струменти) обикновено принадлежат или на индивидите, или на семейството и те решават
как да ги използват. Решенията за разпределението на средствата в семейството също
се вземат традиционно. Такава система съществува в много Африкански, Азиатски и
Южноамерикански култури. Тя има много недостатъци - подобренията в производствения
процес са бавни, производителността - ниска, икономическият прираст - също.

Модел B. В централизираната икономика всички решения се вземат от централ-
ното правителство. То определя какви стоки и услуги трябва да се произвеждат, колко
да струват, как да се използва печалбата от продажбите. Болшинството ресурси - при-
родни богатства, земя, средства за производство и оборудване принадлежат на държа-
вата. Тя управлява производството и разпределението на стоките и услугите, тран-
спорта и комуникациите, банките, заплатите. Защитниците на този модел винаги са
акцентирали на гарантирането на справедливото и честно разпределение на стоките и
услугите, намаляването на различията между бедните и богатите и премахването изобщо
не бедността. Централното планиране би трябвало да гарантира хармоничното развитие
на цялата икономика. Действителността, обаче показа съвсем друго.

Модел C. В свободната пазарна икономика промишлените ресурси се използват
частно. Хората и предприятията вземат решения относно покупките, продажбите и инвес-
тициите. Те сами решават в собствен интерес как да използват ресурсите си и какво да
произвеждат. Потребителите могат да избират от многото стоки и услуги, които се
предлагат на пазара най-добрите, които са им нужни. Производителите се конкурират с
другите за по-голяма печалба, като произвеждат стоки и услуги с възможното най-
високо качество и най-ниска цена. Държавата има много малка намеса в действието на
икономическите процеси. Тя може да затруднява производството на някои стоки и да
стимулира други за по-дълго или по-кратко време. Тази система стимулира ико-
номическото развитие, но също така е и източник на неравномерност в развитието на
регионите, неравенство в доходите, безработица, свръхпроизводство на стоки и услуги.

ДИСКУСИЯ. Всяка група обсъжда и представя “своята” система като посочва
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преимуществата и недостатъците й. Дават се примери от историята и съвременността.
Важен момент е насочването на дискусията към извода, че в реалния свят няма

икономики, които напълно следват идеалния модел, още повече, че представените по-
горе модели са силно опростени, като действителността е много по-вариативна - в
свободните пазарни икономики правителствата участват със силна регулационна
дейност; в централизираните комунистически икономики винаги е съществувал макар и
малък пазарен сектор и пр. Защо е така?

6.3.17. МОЗЪЧНА АТАКА “БЪЛГАРИЯ И ОБЕДИНЕНА
ЕВРОПА”

Целта на дискусията е да се изложат и обсъдят предимствата и недостатъците от
присъединяването на България към Обединена Европа.

Уводен етап. Учениците четат кратък материал за ОЕ. Може да се замести от
беседа или разказ на учителя. Трябва да се засегнат основните параметри на обедине-
нието.

Генерация на идеи. Може да се проведе фронтално или по групи. Обсъждат се
следните въпроси: (1). Положителни ефекти от присъединяването. (2). Отрицателни
ефекти.

Отговорите да се насочат към външното търговия (импорт, експорт); културата и
образованието; националната идентичност; общата икономика; валутата; езика. Всички
идеи се записват.

Дискусия. Обсъждат се списъците на положителните и отрицателните ефекти.
Стимулира се мисленето от различна гледна точка - от името на бизнесмена, младежа,
ученика, пенсионера и пр.

6.3.18. “ДА ПОСТИГНЕМ ЕДИНОДУШИЕ”

Контролирана от регламент дискусия. Провежда се по следните правила:
Формират се групички от по 4 до 6 ученика. Всяка група си избира докладчик.
Прочита се едно съждение, подобно на следните: (1). Навсякъде е необходимо

малцинствата да се приспособяват към нравите и ценностите на мнозинството. (2).
Примитивните народи все още не са достигнали по-високите равнища на цивилизация.
(3). Английският език трябва да се възприема като универсален. (4). Европейците имаха
голямото великодушие да научат другите народи как да се развиват правилно. (5). Много
скоро, целият свят ще започне да се развива с еднакви темпове и всички хора ще могат
да се разбират по-добре.

Всеки изказва мнение на съгласие или несъгласие. Дори само един човек да е
изразил несъгласие, групата трябва да направи необходимите корекции на съждението.
Коригираните съждения се подлагат на обработка от страна на групата до постигане на
общо съгласие.

Когато всички групи се съберат, всяка от тях чрез докладчика, представя най-
малко две изявления, по които са били извършени някакви поправки.



137

6.3.19. “ЦЕННОСТИТЕ НА РОДИНАТА”

Дискусията се предшества от отговори на три въпроса:
1. Защо се живее по-добре в България, отколкото в някоя друга страна? Изберете

три думи от по-долу изброените: свободата; климатът; жизненото равнище; нравът на
българите; начинът на живот; природните красоти; отношенията между хората; спо-
койствието; културното наследство; кухнята.

2. Защо се живее по-зле в България, отколкото в някоя друга страна? Посочете три
от изброените думи: престъпността; лошото управление; корупцията сред политиците;
данъчната несправедливост; безработицата; дезорганизацията; лошото здравеопазва-
не; прекалено голямата свобода; недостатъчни социални осигуровки.

3. Ако имаше възможност да избираш, щеше ли да предпочетеш да живееш в друга
страна? Ако отговорът е “Да”, коя страна би си избрал: САЩ; Франция; Швейцария;
Германия; Холандия; Испания; Друга (да се посочи).

6.3.20. “НЕОБИТАЕМ ОСТРОВ”

ОПИСАНИЕ. Играта цели запознаване с процесите на групова динамика.

ИНСТРУКЦИЯ. “Представете си, че пътувате с голям презокеански параход. Една
нощ попадате на силна буря. Корабът претърпява авария и сте принудени да го напуснете.
За щастие това става край един необитаем остров, на който всички успявате да се
спасите. Островът е далеч от оживени морски пътища и не можете да разчитате, че
скоро ще ви бъде оказана помощ, но затова пък е пригоден за живот. Започнете да
уреждате живота си на него, като имате предвид следните задачи: (1). уредете прост-
ранството на вашия остров, като използвате наличните предмети в тази стая; (2).
въведете норми и принципи на съжителство; (3). организирайте груповия си живот.

ДИСКУСИЯ. След играта се обсъждат преживяванията по време на изпълнението,
ролите и ролевата структура на групата, груповата динамика. [10]

6.3.21. “РОЛИ И ПОЗИЦИИ”

СЪЩНОСТ. Играта запознава с ролевата структура на групата. За целта участ-
ниците се запознават със списъка на ролите и попълват индивидуални въпросници, в
които определят ролите на всеки член на групата според тях (не повече от 3 на човек).
След това се сумират резултатите и се сравняват с оценката, която се дава всеки
участник.

СПИСЪК НА РОЛИТЕ. На учениците се дава следният списък:
А. Роли, свързани с правилното осъществяване на задачи. (1). Инициатор -

участник, който по-често от другите има нови мисли и решения и ги предлага. Те могат да
се отнасят до проблеми, задачи или до груповия живот. (2). Продължител - подхваща
новите инициативи, разширява ги. (3). Търсач на информация - често задава въпроси
и търси информация, отнасяща се към задачите за решаване. (4). Доставчик на инфор-
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мация - подпомага търсача и доставя необходимата информация. (5). Координатор -
координира действията, разпределя работата и пр. (6). Навигатор - установява положе-
нието на групата спрямо външни ориентири, контролира целите и посоката на развитие.
(7). Даващ оценки и правещ заключения - оценява действията на членовете, действи-
телното положение, обобщава груповия опит.

Б. Роли, важни за сътрудничеството и развитието на групата. (7). Стимули-
ращ - мотивира и уговаря другите да бъдат активни, стимулира, служи за опора. (8).
Хармонизатор - следи за равномерното разпределение на задълженията, работата и
благата; агитира за съвместни работи; посредничи при конфликти. (9). Намаляващ напре-
жението - при трудни ситуации обръща внимание на положителните страни в работата,
шегува се, действа по посока на намаляване на напрежението. (10). Пазач на принципите
- обръща внимание когато някой не спазва задължителните за групата норми и принципи
на съвместен живот, общуване и дейност или взетите решения.

В. Роли, затрудняващи сътрудничеството и груповото развитие. (11). Блоки-
ращ - противопоставя се на груповите инициативи, съмнява се в правилността на
възприетия план за действия. Когато груповите интереси са в противоречие с личните,
избира вторите. Опитва се да не се конфронтира. (12). Търсещ признание -  независимо
от това, какво става в групата, се стреми да обърне внимание на себе си, напомня за
своите заслуги, демонстрира умения и способности. (13). Налагащ се - стреми се към
лидерство на всяка цена, безкомпромисен, манипулира другите. (14). Отбягващ - не
подема групови инициативи, избягва груповите задачи, избягва рисковете, стои настрана.

ДИСКУСИЯ. След играта се обсъждат резултатите в индивидуален план,
изненадите, има ли “празни” и пренаселени” роли, какво може да се промени в ролевата
структура. [10]
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ПРИЛОЖЕНИЕ

INTERNET АДРЕСИ ПО ГРАЖДАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

1. ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ. Предлага информация за закони — библиоте-
ката на Конгреса на САЩ. Адрес: www.thomas.loc.gov/

2. ATRIUM SOCIETY. Организация, специализирана в образование за мир - публика-
ции, програми. Адрес: www.atriumsoc.org/

3. BUCKS COUNTY PEACE CENTERS.Електронна библиотека по образование за мир
и разрешаване на проблеми - публикации, анотации, програми. Адрес: www.comcat.com/
~peace/PeaceCenter.html

4. CENTER FOR THE STUDY AND PREVENTION OF VIOLENCE. Център за борба с
насилието - база данни, статистики, публикации. Адрес: www.colorado.edu/csvp

5. CENTER FOR CIVIC EDUCATION (CCE).Информация за много граждански програми,
публикации по гражданско образование, изследвания и оценки, стандарти и др. Адрес:
www.civiced.org

6. CIVIC PRACTICES NETWORK (CPN). CPN предлага характеристики, очерци, опи-
сания, програми и информация за гражданско участие. Адрес: www.cpn.org/

7. CIVNET. CIVITAS е международна, неправителствена организация за гражданско
образование, предлага ежемесечен журнал за текущото състояние на демокрацията и
гражданското образование, обзори  и съобщения, исторически документ, планове, програ-
ми, библиографии, изследвания и други материали. Адрес: civnet.org/

8. CLOSE UP FOUNDATION. Фондация, занимаваща се с гражданско образование.
Разнообразна информация. Адрес: www.closeup.org/home.htm

9. CONSTITUTION SOCIETY. Изучава въпросите на правата, задълженията и власт-
та. Дава информация за организации, събития, коментари, публикации. Адрес:
www.constitution.org/

10. CONSTITUTIONAL RIGHTS FOUNDATION (CRF). Фондация за гражданско образо-
вание. Дава информация за публикации - каталог, образователно съдържание за средно-
то училище, възможности за социални дейности, виртуална симулация и др. Адрес:
www.crf-usa.org/

11. C-SPAN ONLINE. Адрес: www.c-span.org/
12. DEMOCRACYNET. База данни за различни публикации. Изпраща електронни

съобщения (newsletter) “Democracy News.” Адрес: www.ned.org
13. EDUCATORS FOR SOCIAL RESPONSIBILITY. Програми за разрешаване на

проблеми, за преодоляване на предразсъдъци, конфронтация - книги, видеоматериали,
дейности. Адрес: www.benjerry.com/esr/index.html

14. ELECTRONIC MODEL CONGRESS. Проект, действащ от 1994 г. за моделиране на
работата на Конгреса на САЩ. Приема нови участници (ученици, училища) без ограни-
чения. Адрес: www.col-ed.org/pro/temc.html

www.civiced.org6
www.constitution.org/10
www.crf-usa.org/11
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15. ELECTIONS AROUND THE WORLD, PARLIAMENTS AROUND THE WORLD. Бази
данни, за избори и парламентарния живот във всички страни. Ежемесечно изпраща
информация по електрона поща. Адрес: www.universal.nl/users/derksen/parlemen/
home.htm

16. ERIC. База данни. Предлага отговори на въпроси, текстове на публикации и
граждански и правителствени програми. Адрес: www.ericir.syr.edu/Virtual/Lessons/
Social^St/Civics/index.html

17. GLOBAL SCHOOLNET FOUNDATION. Многофункционална програма за елемен-
тарното и средно училище насочена основно към международните отношения. Адрес:
www.gsn.org/

18. GOVERNMENT INFORMATION EXCHANGE. Адрес: www.info.gov
19. INTERNATIONAL CONSTITUTIONAL LAW. Предлага пълния текст на конститу-

циите, юридическа и друга информация на английски за около 200 страни, информация за
неправителствени организации (NGOs) и др. Адрес: www.uni-wuerzburg.de/law/
home.html

20. INDIAN HILL PRIMARY SCHOOL KIDS PEACE MUSEUM. Предназначена за деца
колекция от материали, свързани с мира. Адрес: www.ih.k12.oh.us/ps/peace

21. INTERCULTURAL E-MAIL CLASSROOM CONNECTIONS (IECC). Програма за еле-
ментарното и средно училище в областта на интеркултурните контакти - връзка с класове
от други страни и култури чрез електронна поща (e-mail). Адрес: www.stolaf.edu/network/
iecc/

22. INTERNET PUBLIC LIBRARY. База данни за ученици от средното училище, насо-
чена към глобалните измерения на законодателството, администрацията, науката,  биз-
неса, икономиката, природната среда. Адрес: http://ipl.sils.umich.edu/ref/

23. METACRAWLER BETA SERVER. Търсачка за хора, места и теми предназначена
за ученици от средното училище. Адрес: www.metacrawler.com/

24. PEACEJAM. Колекция от материали, свързани с мира. Адрес: http://theodore-
sturgeon.MIT.EDU:8001/peacejam/index.html

25. PEOPLE FOR PEACE. Дейности, свързани с мира и разрешаването на конфликти.
База данни и електронна библиотека. Адрес: www.kids4peace.com

26. UNITED STATES INSTITUTE OF PEACE. Дейности, проекти и организации и
публикации, свързани с мира. Адрес: www.usip.org/

27. WORLD WISE SCHOOLS. Дейности, проекти и организации и публикации, свър-
зани с мира и образованието за глобално разбиране, насочени към практиката на учили-
щето. Сценарии на уроци на различни нива (3-5, 6-9, 10-12 клас). Адрес:
www.peacecorps.gov/www/dp/wws1.html

www.gsn.org/18


141

ЛИТЕРАТУРА

1.Конституция на Република България. ДВ, бр. 56 /13 юли 1991 г.
2.Балкански,П., З.Захариев. Въведение в гражданското образование. С.,1998.
3.Беелих, К.Х., Х.-Х. Шведе. Техника на ученето и на умствения труд.С.,1987.
4.Бора, Ф. Някои основни въпроси на възпитанието за демокрация. -Педагогика,1992, №11.
5.Вилхелм,Т. Програми и учебно съдържание за гражданско образование. - Педаго-

гика,1992,№11.
6.Владикин, Л. Организация на демократичната държава. С.,1992.
7.Владинска, Н., Н.Петрова. Социалната обкръженост и гражданското образование на детето.

- Педагогика, 1992, №11.
8.Вълчев,Р. и др. Гражданско образование. Книга за учителя. С., 1994.
9.Вълчев,Р. Проблеми и измерения на гражданското образование в българското училище.

- Отворено образование, №4, 1993.
10.Вълчев,Р.,В.Христов. Групи за учителски срещи. Системи за професионално-педа-

гогическо общуване. Трета част. С., 1988.
11.Делор,Ж. Образованието - скритото съкровище. Доклад на Международната комисия

за образование за ХХI век пред ЮНЕСКО. С.,1997.
12.Деплер, Д., Дж.Шумейкър.Стратегии за обучение на учениците в риск. -Компас,1995,№3.
13.Джон, П. Влияние на училищната етика върху гражданските нагласи на учениците. -

Педагогика, 1992, №2.
14.Захариев,З. За мястото на гражданското образование в средните училища. - Фило-

софия, 1996, №5-6.
15.Иванов, И. Интеркултурно образование и гражданско образование - В: Интеркултурна

комуникация и гражданско общество, София, 1999.
16.Иванов, И. Интеркултурно образование. Цикъл лекции. Ш.,1999.
17.Интеркултурно образование. Наръчник. Под ред. на Ал. Андонов и П.Макариев. С., 1996.
18.Коларова, Д. Гражданско образование в средното училище.-Посоки,1997,№2,3.
19.Коптев. А.В.Античное гражданское общество.М.,1999.
20.Кужняр, Р. Правата на човека. Идеи, институции, практика. С., 1991.
21.Лъби, А. Образование за демокрация. - Компас, 1994,№5.
22.Методи за интеркултурно образование в училище. Ш.,1997.
23.Морено, Я.Основи на психодрамата.Психодрама, групови методи и спонтанност.С., 1994.
24.Ние-те. Кратък етнополитически речник. С.,1997.
25.Общности и идентичности в България. Съставител и редактор Анна Кръстева. С.,1998.
26.Общности и идентичности. Съставител и редактор Анна Кръстева. С.,1998.
27.Сартори, Д. Теория за демокрацията. Книга 1: Съвременната дискусия. С.,1992.
28.Сартори, Д. Теория за демокрацията. Книга 2: Класическите проблеми. С.,1992.
29.Стротер,Д.Кооперативното обучение - каприз или необходимост. -Компас,1994,№3.
30.Тедеско, Ж. ЮНЕСКО: гражданско образование. - Компас, № 5-6, 1996.
31.Уейгърт,А. Въвеждането на идентичността в социологическата психология. В: Идеи в

социалната психология. Съст. Елка Тодорова. С., 1990, 104-138.

www.peacecorps.gov/www/dp/wws1.html141


142

32.Уолкър, Д. Учение за демокрацията: дуализмът- представяне/участие. -Компас,1994,№5.
33.Хаджолян, М. Конституцията и контрола за законност. В., 1993.
34.Хаджолян, М. Учение за държавата и конституционно право. В.,1993.
35.Abdal-Haqq, I.Culturally responsive curriculum.ERIC Digest. 1998.
36.Anderson, J. Service-Learning and Teacher Education. ERIC Digest.1999.
37.Atherton, H. Public Understanding and Attitudes Toward Judicial Systems: The Challenges of

Multicultural Societies. Journal of Metaphilosophy, №2,1999.
38.Bahmueller, C. National Standards for Civics and Government.ERIC Digest. 1995.
39.Bahmueller, C.The Core Ideas of “CIVITAS: A Framework for Civic Education.” ERIC Digest.1992.
40.Barber, B.Legislating Civil Society: An Introduction.ERIC Digest.1994.
41.Boggs, D. Adult Civic Education.ERIC Digest.1991.
42.Boss, J., H. Boyte, N. Kari. Meanings of Citizenship. In: Building America: The Democratic

Promise of Public Work. Philadelphia.1996.
43.Boudon, R., F.Bourricaud. Minoritйs. Dictionnaire critique de la sociologie. P., 1982.
44.Boyte, H. Beyond Deliberation: Citizenship as Public Work. PEGS Conference, Feb. 11-12, 1995.
45.Branson, M. Making the Case for Civic Education: Where We Stand at the End of the 20th

Century. National Conference of State and District Coordinators Washington, D.C.June 1999.
46.Branson, M. Project Citizen: An Introduction, Ass. Director, Center for Civic Education, Feb.1999.
47.Branson, M. Rights: An International Perspective. - In: First Plenary Session of Annual Leadership

Conference of the CCE Marina del Rey, California, June 21, 1991.
48.Branson, M. The education of citizens in a market economy and its relationship to a free society.

International Conference on Western Democracy and Eastern Europe: Political, Economic and
Social Changes, Berlin, October 14 -18, 1991.

49.Branson, M. The Role of Civic Education. A Forthcoming Education Policy Task Force Position
Paper from the Communitarian Network, September 1998.

50.Branson, M. What Does Research On Political Attitudes And Behavior Tell Us About The Need
For Improving Education For Democracy? - The International Conference on Education for
Democracy, Malibu, California, 1994.

51.Brown, B.Service Learning: More than Community Service. ERIC Digest.1999.
52.Butts, R. F. Antidote For Antipolitics: A New “Text Of Civic Instruction”From the Commentary

Section of Education Week January 16, 1995.
53.Butts, R. F. CIVITAS. 10th Annual Convocation of the Meiklejohn Education, October 5-8, 1995.
54.Butts,R.F.Education for Civitas:The Lessons Americans Must Learn.Stanford University,May1997
55.Butts, R. F. From Civism to Civitas: A Retrospective on The Morality of Democratic Citizenship:

Goals for Civic Education in the Republic’s Third Century. Calabasas, California. 2000.
56.Butts, R. F. Many Blueprints for Democracy Newly free nations have much to teach the U.S.

about citizenship and vice versa. Christian Science Monitor, June 23, 1995.
57.Butts, R. F. The Morality of Democratic Citizenship: Goals for Civic Education in the Republic’s

Third Century. Calabasas, California. 1988.
58.Calderon, M. Bilingual, bicultural, and binational cooperative learning communities for students

and teachers. In J.L. Flores (Ed.), Children of la frontera. Charleston, 1996.
59.Civic Education in Poland. Curriculum and Sample Lessons. ERIC Digest. 1997.
60.Civic Education. Lesson Scenarios. A Primary School Civics Course for Poland. Submitted to

Civnet by The Mershon Center. ERIC Digest. 1996.
61.Comparative Lessons for Democracy. ERIC Digest. 1997.
62.Consensus Democracy: A New Approach to 21st Century Governance. ERIC Digest. 1998.
63.Cortes, E, Jr. Relationship and Power.Kettering Review, Summer 1993.
64.Ethnicity: Theory and Experience. Ed. by N.Glazer and D.Moynihan. Harvard, 1975.



143

65.Ford, P. Outdoor Education: Definition and Philosophy. ERIC Digest.1986.
66.Freire, P. Teachers as Cultural Workers: Letters to Those Who Dare Teach Boulder: Westview

Press. 1998.
67.Garman, B.Civic Education through Service Learning. ERIC Digest.1995.
68.Girard, K. l.Preparing Teachers for Conflict Resolution in The Schools. Eric digest.1995.
69.Handbook of Sociology. Ed. By N.Y.Smelser. Beverli Hils, California, 1988.
70.Hoge, J. Civic Education in Schools. ERIC Digest.1988.
71.I fondamenti internazionali dell’educazione interculturale, con riferimento all’educazione al non

razzismo e ai diritti umani. UNESCO, 1995.
72.Inger, M. Conflict Resolution Programs in Schools.ERIC Digest.1996.
73.Johnson, M.Peace Education.ERIC Digest. 1995.
74.Kerka, S. Multicultural Career Education and Development.ERIC Digest.1993.
75.Kierstead, F.,R. F. Butts’ “Civic Education Revisited”.- J. of Phil. and His. of Education,vol.49.1999.
76.Kirby, K. Community Service and Civic Education. ERIC Digest.1989.
77.Kratohvil, S. Zagadnienia grupowej psychoterapii nerwic. W.,1986.
78.Lappin, E. Outdoor Education for Behavior Disordered Students. ERIC Digest.1984.
79.Mansbridge, J.Does Participation Make Better Citizens?PEGS Conference,February 11-12, 1995.
80.Materials from Civic Education: Lesson Scenarios.Dev.by: Krystyna Brzakalik.ERIC Digest. 1996.
81.McCoy, M., R. Sherman. Bridging The Divides Of Race And Ethnicity. National Civic Review,

Spring-Summer 1994.
82.National Standards for Civics and Government Directed by the Center for Civic Education and

Funded by the U.S. Department of Education and The Pew Charitable Trusts.1995.
83.Nuhn,H.-E. Partnerarbeit als Sozialform des Unterrichts. - Paedagogik. - 1994. - Jg.46, N12.
84.Outdoor Education and the Development of Civic Responsibility. ERIC Digest.1999.
85.Patrick, J.Civic Education for Constitutional Democracy: An International Perspective. ERIC

Digest.1995.
86.Patrick, J.Education for Engagement in Civil Society and Government. ERIC Digest.1999.
87.Patrick, J.Global Trends in Civic Education for Democracy.ERIC Digest. 1996.
88.Public Evaluation. Reinventing Citizenship: The Practice of Public Work.Univ. of Minnesota, 1995.
89.Quigley, C. Civic Education: Recent History, Current Status, and the Future. American Bar

Association Symposium, Washington, D.C.February 25-26, 1999.
90.Quigley, C.Constitutional Democracy.Calabasas. 1998.
91.Richardson, M., D.Simmons. Recommended Competencies for Outdoor Educators. 1995.
92.Sirianni, C., Lewis Friedland. Deliberative Democracy. ERIC Digest. 1997.
93.Smith, D. An Introduction To The Political Philosophy Of The Constitution. Univ. of California, Los

Angeles, 1999.
94.Stotsky, S.The Connections between Language Education and Civic Education. ERIC Digest.1992.
95.Strum, P. Human Rights Organizations in Civil Society. ERIC Digest. 1995.
96.Taylor, H. Practical Suggestions for Teaching Global Education. ERIC Digest.1996.
97.The Role Of Civic Education: A Report Of The Task Force On Civic Education. The Second

Annual White House Conference, Washington, D.C.May 19 - 20, 1995.
98.Thomas, R. Cross-Age and Peer Tutoring. ERIC Digest. 1996.
99.Titus, C. Civic Education for Global Understanding. ERIC Digest. 1997.
100.Vontz, T., W. Nixon. Issue-Centered Civic Education in Middle Schools. ERIC Digest.1999.
101.Woyach, R. Leadership in Civic Education. ERIC Digest.1996.
102.Wright, N. From Risk to Resiliency: The Role of Law-Related Education. ERIC Digest. 1997.
103.Yerkes, R., K. Haras. Outdoor Education and Environmental Responsibility. ERIC Digest. 1997.
104.Zeszotarski, P.Multiculturalism in the community college curriculum. ERIC Digest. 1998.



144

Иван Петков Иванов
ВЪПРОСИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Българска, първо издание
Формат 60х90/16

Изд. коли 9
Издателство “Аксиос”

Шумен, п.к. 572


