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Вътрешноинституционална квалификация



Информация за обучението

• Обученията по „Методи за преподаване на гражданско образование в XI и XII
клас“ за 2018 г. са насочени към учители и други педагогически специалисти с
интерес по темата и предвидени да преподават предмета с въвеждането му от
2020/2021.

• Първите обучения се проведоха във Велико Търново - 19-20 октомври,
последвани от Благоевград – 26-27 октомври и Плевен на 9-10 ноември.

• До края на годината предстоят обучения в Пловдив, Враца и София.



Информация за обучението

• Обучението цели подготовка за въвеждането на гражданското образование като
отделен предмет чрез усъвършенстване на знания и умения за преподаването му чрез
специално разработени инструменти и техники.

• То дава възможност за придобиване познание на методи за преподаване и
стимулиране на критично мислене, аналитичност и активно участие на учениците,
приложими в почти всеки учебен предмет.

• Базирано е на държавния образователен стандарт за гражданско образование и на
Референтната рамка на Съвета на Европа за компетентности за демократична култура.



• Продукт е на съвсместната работа на екип на фондация „Софийска платформа“ и
екип експерти:

• ас. Бистра Стоименова, Софийски униреситет СУ „Св. Климент Охридски”,
• доц. д-р Виолета Стойчева, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и

Методий“,
• гл. ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска, Пловдивски университет „Паисий

Хилендарски”,
• Мариана Асенова, изследовател, автор, ръководител проекти в областта на

културата и образованието,
• Марияна Георгиева, образователен експерт,
• Светлана Михайлова, преподавател и образователен експерт,
• ас. Христо Панчугов, Нов Български Университет.



Кратка информация за организацията

Фондация „Софийска платформа“ е част от Европейската мрежа за гражданско образование
NECE. Софийска платформа разработи първите по рода си помагала за преподаване на история
на българския комунизъм, насочени към ученици и учители, придружени с безплатно достъпни
видео-уроци, съвместно с платформата уча.се. Всички материали са достъпни на страницата на
организацията www.sofiaplatform.org. Фондацията осъществява образователни проекти,
свързани с гражданско образование, история и близко минало чрез организарането на открити
уроци и обучения за учители по история в цялата страна. В рамките на проект “Гражданско
образование в действие“ в 15 училища в цялата страна се тестват различни модули по
гражданско образование, базирани на учебните програми за XI и XII клас на МОН. „Софийска
платформа“ работи с водещи експерти -- академици и практици -- в областта на образованието.



http://sofiaplatform.org/bg/



Екипът от обучители: 

Изпълнителен директор на „Софийска платформа”.
Била е политически съветник на служебния министър на
околната среда на България (2013 г.) и съветник на бившия
министър на външните работи Николай Младенов (2010 -
2013 г.). Преди това Луиза е работила с Германската
федерална агенция за гражданско образование.

Луиза Славкова



Виолета Стойчева

Преподавател по „Въвеждаща и
продължаваща квалификация“ и „Нова и
най-нова история на България“ във ВТУ „Св.
св. Кирил и Методий“. Научните й интереси
включват методология на историята,
дидактика и методика на историята, устна
история, джендър образование,
гражданско образование, мултикултурно
образование и образование за възрастни.



Христо Панчугов

Асистент по политология в НБУ и докторант на
СУ „Св. Климент Охридски“. Магистър по
политически науки на Централноевропейския
университет в Будапеща.

Основните му изследователски интереси са в
областта на политическите партии,
европейските институции, външна политика,
европейска интеграция и международни
отношения.



Основни акценти:

• Работа с понятия – гражданин/ гражданско
общество/ гражданско образование

• Работа с нагласи

• Стандарти и учебна програма за
гражданско образование в XI и XII клас

• Гражданско образование и училищна 
култура. Преподаване на участие

• Методи на преподаване на

гражданско образование

• Ресурси по гражданско образование



Работни моменти



НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование 

Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.  Издадена от министъра на образованието
и науката

С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното
и интеркултурното образование.
Чл. 3. (2) Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и граждански

добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното общество, за правата и
задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно гражданско поведение.

НАЧИНИ И ФОРМИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И 
ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 6. (2) В часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление; 2. в заниманията по интереси
в рамките на целодневна организация на учебния ден; 3. в рамките на дейностите по обща подкрепа за
личностно развитие по реда и при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото
образование.
Чл. 7. (3) Изучаването на учебния предмет гражданско образование в ХI и ХII клас се осъществява в
съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план, за общообразователната подготовка и с
учебните програми по предмета.



Приложение № 11 към чл. 6, ал. 1, т. 11 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ: СРЕДНА ЕТАП ВТОРИ: ГИМНАЗИАЛЕН 
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДМЕТА В СЪОТВЕТНИЯ ЕТАП 

· Изграждане на умения и нагласи за активно и конструктивно гражданско участие в обществено-
политическия живот
· Изследване същността, структурата и функциите на гражданското общество
· Ориентиране в глобалните и регионалните процеси в динамично променящия се съвременен свят
· Насърчаване на отговорно поведение за участие в обществения живот

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ) И ВРЪЗКАТА 
ИМ С ОТДЕЛНИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1 Компетентности в областта на българския език
2 Умения за общуване на чужди езици
3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на 
технологиите
4 Дигитална компетентност
5 Умения за учене
6 Социални и граждански компетентности 
7 Инициативност и предприемчивост
8 Културна осъзнатост и умения за изразяване чрез творчество 
9 Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт



Компетентности, заложени в учебните програми 
за XI и XII клас

1. Медийна грамотност
2. Конструктивно участие в диалог и дебат
3. Решаване на проблеми
4. Критическо мислене и рационална аргументация
5. Вземане на решения
6. Мирно решаване на конфликти
7. Създаване и управление на проекти
8. Конструктивно общуване в различни контексти и социални среди
9. Изграждане и поддържане на общности от съмишленици
10. Отговорно и информирано участие в социалния и политическия живот на 

страната 



• Понятийна диаграма

• Мисловни карти Mind Map 

• Дискусия

• Ролева игра

• Казуси

• Световно кафене

• Шестте шапки на Едуард де Боно

Методи на преподаване и учене – активно учене

https://escreo.com/blog/bg/%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/


Техники за решаване на конфликти

•S.T.A.R.
• Stop – спри, охлади емоциите, брой до 10, дишай дълбоко!

• Talk – сподели как се чувстваш и защо, слушай активно какво 
другите казват!

• Act – проговорете решението заедно и се съгласете на компромис!

• Renew - как се чувствате в края на процеса?

Методи на преподаване



Проектна дейност

S.M.A.R.T.

• S – специфика /цели /

• M – мерки 

• A – постижимост 

• R – реалистичност 

• T – тик-так / срокове/дати/етапи /

Шест основни аспекта при оценяването на 
проекти

• I – ресурси / финансови средства

• II – време

• III – качество

• IV – обхват

• V – рискове

• VI – ползи / постижения



Ресурси по гражданско образование
http://sofiaplatform.org/bg/образователни-ресурси

http://sofiaplatform.org/bg/образователни


https://nbu-rechnik.nbu.bg/



www.trainer.bg http://priobshti.se/article/strategii-v-pomosht-na-prepodavaneto/vizualizaciyata

https://www.youtube.com/watch?v=jz5_K-a4j4k
http://priobshti.se/article/strategii-v-pomosht-na-prepodavaneto/vizualizaciyata


Софтуерна платформа "Kahoot“     http://itsredstva.blogspot.com/p/kahoot2.html

http://uchilishta.bg/parents/technologies/81
http://itsredstva.blogspot.com/p/kahoot2.html


БЛАГОДАРЯ  ЗА  ВНИМАНИЕТО!

ИВЕЛИНА ГЕНОВА


