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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият стратегически документ е съставен като част от проекта EVER - Европейски ценности за 

образователни ресурси за училище, финансиран от програмата „Еразъм плюс” на Европейския съюз. 

Проектът събра партньори от 5 различни страни от ЕС с цел да създаде методология за обучение и 

педагогически инструменти за ученици от средните и гимназиите, за да насърчи и популяризира 

споделените ценности, върху които се гради ЕС. 

Има малко изчерпателни и актуални данни за степента, в която ЕС се преподава в училищата в 

държавите-членки на ЕС. 

Последното голямо проучване „Преподаване на ЕС в училище“, проведено от ЕК през 2012 г., показа, 

че съдържанието, обхващащо ЕС, е силно фрагментирано с недостатъчна последователност и 

взаимно допълване между различните нива на образование и различните предмети. 

Функционирането на институциите на ЕС и процесът на вземане на решения е силно пренебрегван 

предмет в европейските образователни системи в сравнение с изграждането и развитието на ЕС. 

Въпреки че липсват по-нови обобщени данни за ЕС, последните доклади за всяка държава показват, 

че оттогава не са направени големи промени в повечето образователни системи на ЕС. Важната 

взаимовръзка между исторически събития, фундаментални ценности и тяхното превеждане през 

институциите на ЕС почти не съществува в училищните програми. 

Обширният набор от изследвания в множество дисциплини и справянето с различни обществени 

предизвикателства (политически, социални, икономически, екологични и културни) подобри 

взаимовръзката между ценности, нагласи, умения, индивидуални и колективни резултати, като по 

този начин подчертава значението на прилагането на мерки за преподаване и насърчаване на 

индивидуални ценности и компетенции, водещи до лична и професионална реализация на 

индивидуално ниво, а оттам и до по-голяма социална сплотеност и колективно благосъстояние. 

ЕК (2001: 9) установи, че ученето през целия живот има „четири широки и взаимно подкрепящи се 

цели: 

- Лична реализация. 

- Активно гражданство. 

- Социално включване. 

- Пригодност за работа / адаптивност 
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В това отношение той има измерения в целия живот, които надхвърлят тесните инструментални 

аспекти на образованието. 

Проектът се занимава главно със стълбовете на образованието „да се научим да живеем заедно“ и 

„да се научим да бъдем“ (ЮНЕСКО, 1996), отговаряйки на предизвикателството да преподаваме 

човешки ценности и трансверсални умения, които са най-необходими на учащите за да бъдат 

„пълноценни личности“ и да живеят във все по-плуралистично и сложно общество. 

Преподаването на трансверсални компетенции обаче изисква междупредметен подход, който от 

своя страна изисква учителите не само да променят начина си на традиционна работа, но също така 

изисква засилено междудисциплинарно и междукултурно сътрудничество за разработване на 

подходящи методологии за обучение и съгласуване на конкретни резултати от обучението. 

Следователно, методологията, възприета в този проект, се основава на цялостен поглед върху 

преподаването и ученето, личния и колективния растеж, надхвърлящ границите на предмета, с 

потенциал за приложение в широк спектър от учебни програми и учебни среди. 

Проектът е структуриран около символичното представяне на „Стената (ите)“ и нейното (тяхното) 

издигане, „живот“, падане и „оцеляване“ като визуален аргумент за политическите, социалните, 

културните и социално-психологическите процеси и трансформации, които европейските общества 

претърпяха през 20-ти век и продължават да се подлагат и днес. Докато в исторически план 

Берлинската стена е била построена с цел да наложи физическа бариера срещу масовата емиграция 

от Германската демократична република на Запад, културното и психологическо значение на този 

акт го е превърнало в емблема на разделението, чиито последиците далеч надхвърлят присъствието 

му като купчина тухли и тел между 1961 и 1989 г. 

По-малко от две десетилетия след падането на „Стената“, нови стени отново започнаха да се 

появяват в цяла Европа. 

Чрез справяне със значението и последиците от последните „стени“ в по-широк исторически, 

географски, културен и обществен контекст, ние надграждахме, като въведохме дебата за бъдещето 

на Европа, като обърнахме специално внимание на ролята на отделните граждани, значението на 

активното гражданство и участие в демократичните процеси на всички нива - от местно до 

европейско. 

Ценностите и следователно социалните и граждански умения и компетенции, с които се занимава 

проектът, са тези, положителни за активното прилагане на „общ“ срещу „ограничен“ морал. 

Концептуално разграничението се отнася до обхвата на приложение на положителните ценности и 

нагласи като доверие, уважение, толерантност, приспособимост, гъвкавост, готовност за 

сътрудничество, честност, равенство, социална отговорност и активно ненасилие - независимо дали 

към всички или просто в тясната група с които индивидът се идентифицира (Tabellini 2007). 
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Положителната връзка между културата, дефинирана като индивидуални ценности и убеждения 

относно обхвата на прилагане на нормите за добро поведение, както на индивидуалното, така и на 

социалното благосъстояние е установена чрез обширни изследвания през последните десетилетия 

((Myerson 1991, Greif 1994, Tabellini 2007, Kaplow and Shavell 2007, Zak, PJ and Knacks S.2001, Woolcock, 

M. 2001 и др.). 

Придобиването на ценности, подкрепящи обобщения морал (Tabellini 2007) са императивен фактор 

в индивидуалното поведение и по този начин имат пряко влияние върху политическите, социалните, 

икономическите, екологичните и културните резултати на всички обществени нива (местно, 

регионално, национално и европейско). 

Проектът се фокусира върху насърчаване на специфични индивидуални нагласи и поведения, като 

доверие, уважение към другите, увереност в причинно-следствената връзка на индивидуалните 

усилия - личния успех и реализация - обществено благосъстояние, като по този начин овластява 

младите хора и насърчава приобщаващо образование и мотивация за следване чрез образование . 

Докато учащите трябва да бъдат в центъра на образователните процеси, преподавателите и 

младежките работници играят важна роля като водачи и фасилитатори на обучението. 

Следователно, укрепването на компетентностите на учителите и качеството на образователните 

подходи е от основно значение за справяне с горепосочените нужди и предизвикателства. 

Проектът се фокусира върху подобряване на съдържанието и измеренията на методите в обучението 

на учители / младежки работници. Следователно нашият подход съчетава производството на 

различни материали за обучение и повишаване на осведомеността и поредица от обучения за 

преподаватели, целящи подобряване на тяхната компетентност в преподаването на ценности и 

осигуряване на по-широка, по-гъвкава и интердисциплинарна перспектива за образованието. 

Проектът подпомога учителите в: 

- Постигане на информираност за градивните елементи на едно мирно и справедливо общество, 

включително неговите етични и практически измерения. 

- Подобряване на разбирането им за ценностите, които подкрепят включването и сближаването, 

т.е.зачитане на правата на човека, равенство, толерантност, активно ненасилие, сътрудничество 

и социална отговорност. 

- Практикуване на необходимите индивидуални и междуличностни умения като разрешаване на 

конфликти, сътрудничество и работа в екип, уважение към другите и т.н. 

Този подход ще им позволи да възпитават у младите хора качествата и ценностите, необходими за 

мирен живот в многообразието.  
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1 КОМПЕТЕНЦИИ, УМЕНИЯ И НАГЛАСИ ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЦЕННОСТИ 

Партньорите проведоха обширни изследвания както на европейско, така и на национално ниво, за 

да съберат информация за съществуващите учебни подходи, рамки, педагогически инструменти и 

програми. 

За съжаление, тъй като открихме, че рамките на ЗУС/Ц (Знания, умения и способности / Ценности), 

насочени конкретно към образованието за ценности, липсват както на равнище ЕС, така и на 

национално ниво, трябваше да постигнем съгласие за рамка за изпълнение в проекта, което беше 

дълъг процес. 

И накрая, решихме да основаваме работата си върху рамката на компетентността на ЮНЕСКО ЗУС/Ц 

за образование за мир, като я адаптираме към контекста на ЕС и нашите общи ценности. Мирът и 

уважението към многообразието са основните ценности на Европейския съюз. 

Общите ценности на СВОБОДАТА, толерантността, уважението към многообразието и правата на 

човека са от основно значение за европейския проект и за осигуряване на социално сближаване и 

поддържане на функциониращи демокрации. 

В контекста на неотдавнашните кризи в Европейския съюз станахме свидетели на нарастването на 

популярността на евроскептичните и екстремистките политически движения на целия континент. 

Ценностите, насърчавани от последните, са в рязък контраст с тези, за които се застъпва ЕС, и 

въпреки това възпламенителните политически послания са лесно възприемани от голям брой 

европейски граждани, крайнодесните политически партии намериха своя път към правителствата в 

няколко държави. Видяхме увеличаване на речта на омразата, нетърпимостта, ксенофобията и 

дискриминацията въз основа на раса, пол, етническа принадлежност, религия и т.н. 

Парадоксално е, че политическият екстремизъм постепенно набира сили в момента, в който Европа 

отбелязва важни събития от своята история на 20-ти век, които до голяма степен оформят социално-

историческия контекст, в който живеем днес: 

2018:  

- 1918 - Краят на Първата световна война 

- 1938/1939 - Начало на Втората световна война 

- 1948 г. - Начало на Студената война 

- 1948 г. - Хагският конгрес и интеграцията на Европа 

- 1968 г. Протестни движения и движения за граждански права, инвазия в Чехословакия, 

студентски протести и антисемитска кампания в Полша. 
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2019:  

- 1979 г. - избори за Европейски парламент (първи пряко избран Европейски парламент) 

- 1989 г. - демократични революции в Централна и Източна Европа и падането на Берлинската 

стена 

- 2004 г. - 15 години разширяване на ЕС в Централна и Източна Европа. 

Преосмислянето на бурното минало на Европа е от голямо значение в контекста на съвременното 

европейско разнообразно общество. Бедствието на войните и разделението породи европейската 

идея, заедно с осъзнаването на необходимостта от осигуряване на мир чрез установяването на 

наднационално гражданство, изградено около общи ценности и идеали. Следователно размисълът 

върху това, кое доведе до конфликт, е неразделна част от процесите на мислене и разбиране както 

на насилствената история на Европа, така и на постигането на нашето днешно единство. 

Също така е от ключово значение за образованието на осъзнати и отговорни граждани, способни да 

правят осъзнати, конструктивни и рационални политически избори за бъдещето на Европа. 

Ироничното съвпадение на отбелязването на минали кризи в средата на съвременните ни 

предизвикателства извежда на бял свят множество въпроси, на които се опитваме поне частично да 

отговорим с проучванията, проведени като част от този Интелектуален резултат: 

- Усилията на ЕС и държавите-членки в областта на образованието за гражданство и основни 

ценности достатъчни ли са за изграждане на устойчивост у гражданите срещу популистки и 

разделящи политически идеологии? 

- Какви са образователните политики на ЕС и държавите-членки в тази област? 

- Гражданството и образованието в основните ценности има ли централна роля в 

задължителните образователни системи в Европа? 

- Какви са образователните подходи в европейските училища в различните страни? 

- Съществуват ли официални учебни програми, рамка за знания и компетентност, както и 

съответните системи за валидиране? 

- Какво е тяхното съдържание? 

- Какви са подходите за учене и преподаване? 

- Има ли педагогически инструменти? 

- По кои предмети и в кои образователни цикли се преподават основните ценности? 

- Преподават ли се историческите знания по начин, който позволява на обучаемите да се 

контекстуализират, да установят необходимите връзки между бедствието от близкото 

минало, породено от разделението, и съвременната структура и функциониране на нашите 

общества? 

- Позволява ли се на учениците ясно да разберат еволюцията на европейските общества, 

нашите демократични институции и основните ценности от началото на 20 век до сега? 
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- Очертават ли се ясно последиците от екстремните политически идеологии и тяхното 

въздействие върху обществото и отделните граждани? 

- Какви промени трябва да бъдат приложени на европейско, национално и училищно ниво, за 

да се подобри качеството на образованието в основни ценности, водещи до мир и зачитане 

на многообразието? 

ЗНАНИЯ, НАГЛАСИ / ЦЕННОСТИ И УМЕНИЯ, НАСЪРЧАВАЩИ МИР И ТОЛЕРАНТНОСТ 

Основната цел на Проекта EVER Schools е да създаде пълен учебен ресурс за образование в основни 

ценности, за да насърчи у децата и младежите ценностите, нагласите и уменията, водещи до мир, 

зачитане на многообразието и обществено благосъстояние. 

Според институциите на ЕС знанията, уменията и компетенциите се определят, както следва: 

• Знание: Съвкупността от факти, принципи, теории и практики, които са свързани с област на 

работа или обучение. Знанието се описва като теоретично и / или фактическо и е резултат от 

усвояването на информацията чрез обучение. 

• Умение: Способността да прилагате знания и да използвате ноу-хау за изпълнение на задачи и 

решаване на проблеми. Уменията се описват като когнитивни (включващи използването на 

логическо, интуитивно и творческо мислене) или практически (включващи ръчна сръчност и 

използване на методи, материали, инструменти и инструменти). 

• Компетентност: Доказаната способност за използване на знания, умения и лични, социални и / 

или методически способности, в работни или учебни ситуации и в професионално и личностно 

развитие. 

Макар че следствената връзка между индивидуалните ценности / убеждения и както 

индивидуалното, така и колективното благосъстояние е установена в академичните изследвания, 

нейният практически превод чрез образователни системи и учебни програми все още предстои. 

За да се случи това, трябва да се отговори на два въпроса: 

• Какви ценности, знания, умения и нагласи трябва да преподаваме, за да насърчаваме 

културата на мира? 

• Какви институционални и педагогически подходи ще прилагаме, за да насърчим култура на 

мира и зачитане на многообразието при децата и младите хора? 

Изследванията, проведени от Navarro-Castro & Nario-Galace, 2010 г. относно образованието за мир 

като път към култура на мира, са определили набора от нагласи, умения и знания, водещи до 

насърчаването на културата на мира. Те са представени в схемата по-долу. 

Като дефинираме ЗУС/Ц, трябва да установим до каква степен те са обхванати от съществуващите 

училищни програми. По този въпрос е направено проучване сред учители, училищни ръководители 
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/ администратори и ученици, за да се идентифицират пропуските в знанията / уменията / ценностите 

и да се насочат към учебната програма, която ще бъде разработена в Интелектуален резултат 2 (IО2). 

С цел да се получи пълна картина, кабинетно проучване също е проведено от партньорите. Това ни 

позволи да идентифицираме политически документи, стратегии, инициативи, проекти и 

инструменти на ниво ЕС, както и на национално ниво във всички участващи държави. 

 ОБЛАСТИ НА ЗНАНИЕ / СЪДЪРЖАНИЕ 

Някои от областите на знанието или съдържанието, които са неразделна част от образованието за 

мир, са: 

1. Холистична концепция за мир 

Важно е учениците да разберат, че мира не е само отсъствието на пряко / физическо насилие, но и 

наличието на условия за благополучие, сътрудничество и справедливи взаимоотношения в 

човешката и екологичната сфера. Тази перспектива ще им помогне да анализират проблемите на 

мира по интегриран начин. 

2. Конфликти и насилие 

Конфликтите са естествена част от социалния живот на човека, но те се превръщат в проблеми на 

насилието в зависимост от използваните методи за разрешаване на конфликти. Учениците могат да 

изучават проблемите на насилието на различни нива от лично до глобално и включително пряко, 

структурно, социално-културно и екологично насилие. Те могат също да изследват корените и 

последиците от насилието. 

3. Някои мирни алтернативи: 

• Разоръжаване: Учащите могат да бъдат запознати с целта да се премахне войната и да 

намалят глобалните въоръжени сили и въоръжения. За тях е добре да видят глупостта от 

прекомерни оръжейни и военни разходи и логиката на преразпределение на ресурси за 

задоволяване на основните нужди на хората (напр. храна, жилище, здравеопазване и 

образование). Това е трамплин за изследване на значението на истинската човешка 

сигурност, който произтича от удоволетворяването както на основните потребности, така 

и на по-високите нужди на хората (например упражняването на основните свободи). 

• Ненасилие: Учащите могат да изучават философските и духовни основи на ненасилието, 

както и неговата ефикасност като метод за осъществяване на промяната. Могат да бъдат 

разгледани случаи на индивиди и групи, които са застъпвали за ненасилието като 
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философия и метод. Някои от тях са Махатма Ганди, Мартин Лутър Кинг-младши, Аунг 

Сан Су Чжи, Тич Нхат Хан, Дезмънд Туту и Унгари Маатаи. 

• Разрешаване на конфликти, трансформация и превенция: Учениците могат да изучават 

ефективни начини за разрешаване на конфликти без насилие (напр. съвместно 

решаване на проблеми) и как те могат да бъдат приложени в живота им. Те могат да 

продължат да изследват как разрешен конфликт може да се трансформира в ситуация, 

която е по-желана. Начини за предотвратяване на конфликти също могат да бъдат 

проучени, както каза Йохан Галтунг, подобно на в медицината е по-добре да се 

предотврати, отколкото „да се коригира ситуация, която се е объркала“. 

• Права на човека: Важно е учащите да имат цялостно разбиране за правата на човека и 

да отхвърлят всички форми на репресии и дискриминация въз основа на убеждения, 

раса, етническа принадлежност, пол и социална класа. Те трябва да бъдат насърчавани 

да зачитат достойнството на всички, особено на слабите и безпомощните. 

• Човешка солидарност: Много общи черти свързват различните религиозни, културни, 

местни и национални групи. Всички хора имат общи основни нужди и стремежи и 

споделено членство във взаимозависима човешка / глобална общност. Имаме само 

един дом (планета Земя) и общо бъдеще. Основните световни религии също имат общи 

ценности и принципи. Учениците могат да изследват как да се увеличи 

междурелигиозното, междукултурното и междугруповото доверие, съпричастност, 

уважение и сътрудничество, както и да се обезсърчат стереотипите и предразсъдъците. 

• Развитие, основано на справедливост: Учащите могат да осъзнаят реалностите и 

трагичните последици от структурното насилие и как философията на развитието, 

основаваща се на справедливостта, е предпочитана алтернатива. Те трябва да разберат, 

че развитието не е само икономически растеж, но и справедливо споделяне на 

плодовете му. 

• Демократизация: Важно е учещите да разберат, че демокрацията осигурява средата, в 

която се зачитат основните права, интереси и желания на хората. 

• Устойчиво развитие: Учащите трябва да разберат взаимозависимите взаимоотношения 

между хората и природната среда и да разберат промените, които са необходими, за да 

се осигури благосъстоянието на земните екосистеми, така че да може да продължи да 

се  отговаря на настоящи и бъдещи нужди. Те трябва да преоткрият мъдростта на нашите 

коренни народи, които винаги са уважавали природата. 
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 НАГЛАСИ/ЦЕННОСТИ 

Препоръчва се да се култивират следните нагласи и ценности: 

• Самоуважение: Да имат чувство за собствена стойност и чувство за гордост от 

собствения си социален, културен и семеен произход, както и чувство за собствена сила 

и доброта, което ще им позволи да допринесат за положителна промяна 

• Уважение към другите: Да има чувство за стойността и присъщото достойнство на други 

хора, включително тези със социален, религиозен, културен и семеен произход, 

различен от техния собствен 

• Уважение към живота / ненасилие: Оценяване на човешкия живот и отказ да се реагира 

на противник или конфликтна ситуация с насилие; предпочитание към ненасилствени 

процеси като съвместно решаване на проблеми и други положителни техники срещу 

използването на физическа сила и оръжия 

• Равенство между половете: Оценка на правата на жените да се радват на равни 

възможности с мъжете и да бъдат свободни от злоупотреба, експлоатация и насилие 

• Състрадание: Чувствителност към трудните условия и страдания на други хора и 

действие с дълбока съпричастност и доброта към тези, които са маргинализирани / 

изключени 

• Глобална загриженост: Грижата за цялата човешка общност, която надхвърля 

загрижеността, която те имат за своята нация или местна / етническа общност 

• Екологична загриженост: Грижа за природната среда, предпочитание за устойчив начин 

на живот и обикновен начин на живот; Сътрудничество; Оценяване на процесите на 

сътрудничество и принципа на съвместна работа за преследване на общи цели 

• Отвореност / толерантност: Отвореност към процесите на растеж и промяна, както и 

готовност за подход и приемане на чужди идеи, убеждения и опит с критичен, но 

отворен ум; зачитане на богатото разнообразие на духовните традиции, култури и 

форми на изразяване в нашия свят 

• Справедливост: Действие с чувство за справедливост спрямо другите, отстояване на 

принципа на равенство (в достойнството и правата) и отхвърляне на всички форми на 

експлоатация и потисничество. 

• Социална отговорност: Готовност за действие, за да допринесе за оформянето на 

общество, характеризиращо се с справедливост, ненасилие и благополучие; чувство за 

отговорност към настоящите и бъдещите поколения. 

• Позитивна визия: Представяне на бъдещето, което предпочитат, с чувство на надежда и 

преследване на реализацията му по начини, по които могат. 
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 УМЕНИЯ 

Някои от уменията, които трябва да се развият, са: 

• Рефлексия: Използването на рефлексивно мислене или разсъждение, чрез което те 

задълбочават разбирането си за себе си и връзката си с другите и с живата земя. 

• Критично мислене и анализ: Способност да се подхожда към проблемите с отворен, но 

критичен ум; да знаят как да изследват, разпитват, оценяват и тълкуват доказателства; 

способност за разпознаване и оспорване на предразсъдъците и необоснованите 

твърдения, както и промяна на мнение пред лицето на доказателства и рационални 

аргументи. 

• Вземане на решения: Способност да се анализират проблеми, да се разработват 

алтернативни решения, да се анализират алтернативни решения, като се отчитат 

предимствата и недостатъците и след като се стигне до предпочитаното решение, 

способността да се подготви план за изпълнение на решението. 

• Въображение: Създаване и представяне на нови парадигми и нови предпочитани 

начини на живот и общуване. 

• Комуникация: Слушане внимателно и с емпатия, както и способността да се изразяват 

идеи и нужди ясно и по неагресивен начин. 

• Разрешаване на конфликти: Способност да се анализират конфликти по обективен и 

систематичен начин и да се предлага набор от ненасилствени решения. Уменията за 

разрешаване на конфликти включват подходяща асертивност, диалог, активно 

изслушване и съвместно решаване на проблеми. Уменията за комуникация са важни 

основни умения за разрешаване на конфликти. 

• Емпатия: Способността да се погледне от перспективата на друг човек или група и да се 

усеща това, което този човек или група чувства. Това е умение, което помага за 

разширяване на собствените перспективи на обучаемите, особено в търсенето на 

справедливи и конструктивни алтернативи. 

• Изграждане на групи: Работа в сътрудничество помежду си, за да се постигнат общи 

цели. Сътрудничеството и изграждането на групи се улесняват чрез взаимно 

утвърждаване и насърчаване от членовете. Предполага се, че всеки има с какво да 

допринесе, всеки е част от решението. 
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2 ДОКЛАДИ ЗА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ В 

СТРАНИТЕ ПАРТНЬОРИ. 

3.1 Доклад за текущото състояние - БЪЛГАРИЯ 

3.2 Доклад за текущото състояние - ПОЛША 

3.3 Доклад за текущото състояние - ПОРТУГАЛИЯ  

3.4 Доклад за текущото състояние - ИТАЛИЯ 
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 ДОКЛАД ЗА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ - БЪЛГАРИЯ 

2.1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УЧИЛИЩНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Първите училища в България са открити през 9 век от цар Симеон Велики. През този период са 

създадени и два забележителни университета в Охрид и Преслав, като в Охрид в един момент е 

имало повече от 3000 студенти. 

Съвременните училища започват да се отварят в началото на 19 век (по време на Възраждането) 

първо за момчета, а след това и за момичета. Тези училища предоставят само основно образование, 

като четене, писане и основна аритметика. Учениците, които желаят да продължат образованието 

си, е трябвало да заминат да учат в чужбина. След като България отхвърля османското владичество 

през 1878 г., тя започва да полага основите на своята образователна система. През 1878 г. 

правителството приема Временнен закон за народните училища. Този закон стимулира създаването 

на училища в селата. Много селяни обаче не позволяват на децата си да посещават училище, защото 

смятат, че образованието не е от значение за селския живот. Освен това в периода 1878 - 1918 г. са 

създадени няколко университета. Образователният процес в България е нарушен по време на 

Балканските войни (1912 - 1913) и Първата световна война. Към средата на 20-те години нормалната 

функция на училищата е възстановена. 

По време на комунистическата епоха Съветският съюз оказа голямо влияние върху българската 

образователна система. Въведена е нова форма на обучение. Акцентът върху свободните изкуства 

беше заменен с повишено техническо обучение. През 1979 г. Живков създава Единното средно 

политехническо училище, което е дванадесетокласна програма, фокусирана главно върху 

техническите предмети. След края на ерата на Живков българската образователна система е 

напълно реконструирана. Правителството се опита да деполитизира системата и да вземе предвид 

мнението на обществото. 

Образованието в България се контролира от Министерството на образованието и науката. 

2.1.1.1 СТРУКТУРА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.  

Предучилищното образование в България включва деца на възраст от 3 до 6 или 7 години. 

Две години предучилищно образование са задължителни. 
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Основната цел на предучилищното образование е да подготви децата за училищната среда на по-

късен етап и да им предостави уменията и ценностите, необходими за тази среда. 

Задължителната подготовка на децата за училище две години преди да се запишат в първи клас на 

началното училище се организира в подготвителни групи в детските градини или класове в училище, 

безплатно. 

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ. 

Училищното образование в България започва на 7-годишна възраст. 

Шестгодишните могат също да влязат в училище, ако физическото и психическото им развитие го 

позволява и след изричното съгласие на родителите / настойниците. 

В зависимост от нивото училищното образование е начално и средно. 

Обучението за придобиване на степен на начално образование се осигурява от I до VII клас 

включително, в двата етапа: 

• Начален - от I до IV клас включително. 

• Прогимназия - от V до VII клас включително. 

Обучението за придобиване на степен на средно образование се осигурява от VIII до XII клас 

включително, също на два етапа: 

• Първи гимназиален етап - VІІІ до Х клас включително. 

• Втори гимназиален етап - от XI до XII клас включително. 

Според подготовката училищното образование е общо, профилирано и професионално. 

• Общото образование се осъществява в основната степен чрез обучение за придобиване на 

общообразователната и разширената подготовка. 

• Профилираното образование се осъществява в средната степен чрез общообразователната 

и разширената подготовка - в първи гимназиален етап, и чрез общообразователната и 

профилираната подготовка - във втори гимназиален етап, където може да се осъществява и 

чрез разширената подготовка. 

• Професионалното образование се осъществява в средната степен - в първи и във втори 

гимназиален етап, чрез общообразователната и професионалната подготовка. То може да 

се допълва и чрез разширената подготовка. 

 

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Българската система за висше образование е автономна. 
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Съгласно Закона за висшето образование висшите училища се ползват с академична автономия, 

която включва академични свободи, академично самоуправление и неприкосновеност на 

територията на висшите училища. 

Висшите училища извършват цялостната си дейност в съответствие с принципа на академичната 

автономия и в съответствие с българските закони. 

Системата за висше образование предлага академично обучение след завършване на средно ниво. 

ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ (ALE) 

Обучението и образованието за възрастни (ALE) е признато като инструмент за развитие на 

човешките ресурси в няколко стратегически документа и национални планове в България. Основната 

цел, към която се стреми ALE, е да подобри квалификационното ниво на безработните и заетите лица 

и да им даде възможност да се адаптират към бързо променящата се работна и битова среда. 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

От 2012 г. задължителното образование включва две години предучилищно образование 

(обикновено започващо около 5-годишна възраст), преди децата да започнат начално училище. 

Образованието е задължително до 16-годишна възраст. Образованието в държавните училища е 

безплатно, с изключение на висшите училища, колежи и университети. 

СВОБОДА НА УЧИЛИЩАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПОДХОДИ, ОТЧИТАЩИ СОБСТВЕНАТА 

СРЕДА И НУЖДИ 

Един от основните проблеми в българската образователна система е автономията на училищата. В 

исторически план българското училище има дълга традиция да бъде напълно автономно, 

подкрепено от местните общности. Тази традиция се загуби при комунизма. В момента, докато 

повечето училища в България са общински училища, тяхната обща рамка и финансиране идва от 

централното правителство. Така все още най-важната фигура в българските училища не е учителят, 

нито директорът, а съответният министър в кабинета. 

През годините след 1989 г. обаче бяха предприети някои стъпки в посока на децентрализацията. 

Например, през 2008 г. българските училища получиха собствен бюджет („делегираният бюджет“), 

който зависи от броя на учениците в дадено училище. Въпреки че училищата все още зависят от 

правителството да получат финансиране, те поне имат контрол върху тези ресурси, след като ги 

получат. Оттогава финансовото състояние на българските училища се подобри значително. 

Новият Закон за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 01.08.2016 г., също 

така дава повече свобода как и какво да се преподава. Съгласно член 3 от закона, образованието е 

национален приоритет, основан на няколко принципа, включително и: 

• Автономност в провеждането на образователни политики, самоуправление и децентрализация. 
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• Ангажираност на държавата, местните власти и юридически лица с нестопанска цел, 

работодатели, родители и други заинтересовани страни и диалог между тях по образователните 

въпроси. 

С други думи, училището има формалната свобода да има своите образователни приоритети и 

политики, освен това системата е отворена за сътрудничество в това отношение. Законът 

допълнително уточнява как се прилага принципът на автономия на образователните институции - а 

именно те: 

• Определят своите политики за развитие в съответствие със съществуващото законодателство на 

страната. 

• Вземат решение за своята структура и дейности с правила, които отговарят на изискванията, 

установени в закона и в свързаното с него вторично законодателство. 

• Изберет организацията, методите и средствата за обучение, за да осигурят висококачествено 

образование. 

• Определет своите символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност 

и култура, както и своите униформи и други отличителни знаци. 

• Участват в национални и международни програми и проекти в подкрепа на образователните 

дейности. 

Автономията на училището включва също така правото да определя своите профили и професии, 

както и да избира самостоятелно и съставя своите учебни програми, да разпределя учебната 

програма в съответствие с нуждите на учениците, да посочва техните предмети и да разработва 

учебни програми в случаите предписани от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Тези случаи са посочени за всеки вид училищни инструкции: общообразователно, разширено 

образование, специално профилно обучение, професионално обучение и допълнително обучение. 

Като общо правило можем да кажем, че доколко образованието е по-специализирано, толкова по-

голяма е способността на училището да влияе на приложната учебна програма. Нещо повече, така 

наречените „Иновативни училища“ имат още по-големи възможности за независими решения. Тези 

права обаче не трябва да надхвърлят установения Държавен образователен стандарт (ДОС). 

 

2.1.1.2 НАЙ-СЛОЖНИТЕ ВЪПРОСИ, С КОИТО СИСТЕМАТА СЕ СБЛЪСКВА, ЗА ДА 

ПОСТИГНЕ СВОИТЕ РЕЗУЛТАТИ / ОСНОВНИ ТРУДНОСТИ 

ПРАКТИЧЕСКИ УМЕНИЯ 

Един от другите дълбоко вкоренени проблеми в българското образование е разединяването между 

образованието и бизнеса. Има висок брой компании (една трета), които искат да наемат специалист, 

но не могат да го намерят. В момента България е на път да въведе пълна система за професионално 
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образование, която дава известна надежда за промяна. Професионалните училища играят важна 

роля в България, тъй като те не само ангажират много деца, но и това обикновено са децата, които 

не са от центъра на града (предимно членове на семейства от бедна и средна класа). Много 

проблемни деца, от семейства със сериозни икономически затруднения, всъщност ходят в 

професионални училища, което ги прави изключително важни от социална гледна точка. Докато 

професионалното образование ще създаде по-големи възможности за тези професионални училища 

(поне поради наличните финансови инструменти и подобрената рамка), някои предизвикателства 

остават. Все още виждаме как местните общности се борят да намерят най-добрата форма на 

обединяване при планиране на това какви специалности са необходими през следващите години. 

Има много примери за инициативи за откриване на нови или развитие на съществуващи 

високотехнологични професионални класове, които се провалят, тъй като местните общности не 

успяват да намерят деца, които биха искали да учат в тях. Отново това не е прост технически 

проблем, който просто се нуждае от адекватно решение отгоре надолу. Това е много по-сложно, тъй 

като регионалните демографски данни и предизвикателства също трябва да бъдат взети под 

внимание. И все пак виждаме, че тези, които се опитват да обединят бизнеса и управлението на 

училището, се представят по-добре - въпреки че в крайна сметка понякога се провалят. Има много 

случаи, когато точно училището не желае да сътрудничи. 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАЛЦИНСТВА 

Редица изследвания, проведени чрез представителни и примерни социологически проучвания, 

наблюдения на специализирани граждански организации, както и експертни оценки на 

Министерството на образованието и науката показват, че в българското образование възникват 

редица общи за всички етнически групи и специфични за всяка от тези проблеми, които затрудняват 

качественото образование, равнопоставената интеграция и развитието на културна идентичност на 

децата и учениците. В това отношение ромският етнически произход изглежда най-засегнат, който 

според различни оценки варира между 4-6% от населението. Ето някои от идентифицираните 

проблеми, свързани с ромското образование, които се опитва да реши стратегията на 

Министерството на образованието за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства: 

• Сегрегиране на ромски деца и ученици в детските градини и училищата в ромските квартали 

и в отделните групи и класове в смесени детски градини и училища. 

• Трудна адаптация на ромските деца в детската градина и началното училище. 

• Признаци на дискриминация в детските градини и училищата. 

• Незадоволително усвояване на преподавания учебен материал поради недостатъчното 

владеене на български език. 

• Няма достатъчно квалифицирани учители, познаващи ромската култура. 
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• Няма достатъчно квалифицирани учители, които да знаят ромския език. 

• Ниско ниво на грамотност и квалификация на възрастните роми. 

• Бедността като фактор за нередовни посещения и прогресивно нарастващ брой на отпадналите 

ученици. 

• Липсващи механизми за предотвратяване на риска от отпадане и др. 

РАННО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

Ранното напускане на училище в България е свързано с различни сложни причини, които са 

предимно от социално-икономически характер. В периода на началното образование пропуските в 

училище или напускането му в голяма степен са свързани със семейни и общностни причини. Във 

високите образователни нива, освен гореспоменатите фактори, демотивираща е и средата, в която 

се намират младите хора, липсата на добре обучени педагози за работа с тях, липсата на 

допълнителна квалификация за учителите за справяне с демотивираните за участие в учебния 

процес младежи, също оказват влияние. Заедно с тези фактори сериозно влияние оказват лошите 

оценки в училище като последица от не твърде владеенето на официалния език и остарелите 

образователни програми, които не отчитат в необходимата степен способностите на учениците да 

се справят с учебната материя . Последното важи не само за ромите и турското малцинство, но и за 

децата от семейства с ниски доходи и по-ниска степен на образование. 

България е една от първите държави в ЕС, която освен че признава съществуването на проблема с 

преждевременното напускане на училище, разработи специални политики за намаляване на дела 

на преждевременно напусналите училище и планира да постигне намаляване на този дял до 11%, 

към 2020 г. През 2013 г. бяха приети Стратегия за намаляване на дела на преждевременно 

напусналите училище (2013 - 2020) и План за действие, който е неразделна част от нея. Планът за 

действие включва мерки за превенция, намеса и компенсиране на проблема с преждевременно 

напусналите училище и всяка година се актуализира и допълва. Важен крайъгълен камък в 

стратегията е създаването на координационен механизъм за изпълнение и контрол на изпълнението 

на плана за действие, тъй като проблемът е свързан с работата на различни министерства и други 

заинтересовани страни. 

ВЪВЛИЧАНЕ  

Има немалко примери от последните години, които показват как непубличните участници 

(например организации с нестопанска цел и частни лица) могат да помогнат на училищата. 

Изглежда, че не става въпрос предимно за финансиране, а повече за енергията на гражданите и 

отвореността на образователната система за такива решения.  
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2.1.2 ОЦЕНКА НА ИНТЕГРИРАНЕТО ЗУС/Ц ЗА МИР В НАЦИОНАЛНИТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДИРЕКТИВИ 

2.1.2.1 НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНЦИАЛ ЗА ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 

МИР 

КОИ КОНЦЕПЦИИ / ПРЕДМЕТИ ПРЕМИНАВАТ МЛАДЕЖИТЕ В УЧИЛИЩЕ? 

Образованието за мир е процес на придобиване на ценности, знания и развиване на нагласи, умения 

и поведение, за да живеем в хармония със себе си, с другите и с природната среда. Според 

българския закон образованието е процес на обучение, възпитание и социализация. Образованието 

за мир е интегрирана част от този процес, което се отразява в един от основните му декларирани 

принципи - хуманизъм и толерантност (член 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование). Официалните цели на предучилищното и училищното образование звучат по-

конкретно: придобиване на компетенции за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията 

и върховенството на закона, човешките права и свободи и активно и отговорно гражданско участие; 

формиране на толерантност и зачитане на етническата, националната, културната, езиковата и 

религиозната идентичност на всеки гражданин; формиране на толерантност и зачитане на правата 

на децата, учениците и хората с увреждания. Това показва, че необходимостта от образование за 

мир е призната от държавата и е един от приоритетите в образованието на децата и младите хора.  

СЪЩЕСТВУВА ЛИ ОФИЦИАЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩАТА, КОЯТО СЛЕДВА И ИЗПЪЛНЯВА, 

ИЛИ САМО РЕФЕРЕНЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ? 

Съгласно законодателството в повечето случаи за учебните планове и програми се грижи държавата, 

в случая Министерството на образованието. Както бе споменато по-горе, в някои случаи училищата 

имат свободата да се намесват в процеса, но в рамките на установените държавни образователни 

стандарти (ДОС). Държавните образователни стандарти са набор от задължителни изисквания за 

резултатите в системата на предучилищното и училищното образование, както и за условията и 

процесите на тяхното постигане. Има 19 такива стандарта, единият от които е за гражданско, 

здравно, екологично и междукултурно образование. Този стандарт се приема с наредба на 

министъра на образованието и науката след консултация със съответните министри и ръководители 

на институции. Стандартът е приет с Наредба No 13 от 21.09.2016 г. за гражданско, здравно, 

екологично и междукултурно образование. Според стандарта целите на гражданското, здравното, 

екологичното и междукултурното образование е да изграждат автономна и активна личност, която: 

• разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и човешките 

права, участва в гражданския, политическия и социалния живот по отговорен, съзидателен 

и ефективен за себе си и за обществото начин; 
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• познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, 

икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят; 

• зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности, 

признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на всички в 

общото социално пространство; 

• осъзнава и цени своята културна идентичност; 

• взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по конструктивен и 

уважителен начин; 

• изразява обосновано и критично гражданската си позиция; 

• взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и 

способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си; 

• носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя живот и 

този на другите хора; 

• подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето и поддържа 

здравословен начин на живот за себе си и за околните; 

• познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на природата 

и създаване на устойчива околна среда; 

• познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за прилагане на 

споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява готовност за участие в тях; 

• умее да прави връзки между отделни сфери на обществения живот и да разбира причините 

за социалните неравенства, екологичните и глобалните предизвикателства. 

Гражданското, здравното, екологичното и междукултурното образование в процеса на придобиване 

на общообразователна подготовка се извършва интегрирано и чрез самостоятелен предмет 

„гражданско образование“, който ще се изучава в XI и XII клас от 2020/2021 учебна година. Учебните 

програми от 36 учебни часа на клас са разработени от Министерството и са задължителни за 

училищата. Поразително е обаче, че за разлика от другите училищни предмети те са по-скоро 

методологически насоки, отколкото структурирано задълбочено учебно съдържание и дават 

достатъчно свобода на учителите. 

Новият предмет „Гражданско образование“ е насочен към формиране на политическа култура и към 

практическата ориентация на учениците към съвременната демократична държава, разделението 

на властите и структурите и тяхното разбиране. Гражданското образование ще търси и по-високо 

развитие на гражданската среда в училище, което ще бъде активен фактор за цялостното развитие 

на българското гражданско общество чрез включване в съдържанието на теми за политика и 

демокрация, права и отговорности, идентичност и различия общество, власт и държава, икономика 
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и глобални проблеми. Медийната грамотност и омбудсманът бяха добавени като нови концепции в 

резултат на дискусии по програмата. 

Гражданското образование все още не се преподава в XI и XII клас. През учебната 2019/2020 година 

учениците, които ще бъдат в XI клас, се обучават по старата учебна програма и ще изучават предмета 

Философия - 36 учебни часа годишно, а в XII клас, предмета Свят и личност - 62 учебни часа годишно. 

ИМАТ ЛИ СВОБОДАТА УЧИЛИЩАТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО СЪГЛАСНО 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, РЕАЛНОСТТА И СРЕДАТА? 

В българската образователна система се дава относителна свобода на училището по-специално по 

отношение на гражданското образование (включително образвованието за мир). Законът гласи, че 

за разлика от други предмети, директорът на училището има правомощието да одобрява техните 

програми. Тази възможност е посочена в държавния образователен стандарт в случай на разширено 

и профилиращо обучение. Например, при разширеното, дори е възможно да се създадат 

самостоятелни курсове, които придобиват компетенции в гражданското, здравното, екологичното и 

междукултурното образование, които се вписват в училищната документация като гражданско 

образование, здравно образование, екологично образование, междукултурно образование или с 

друго име. В профилираното обучение могат да се разработят самостоятелни модули в 

профилиращите предмети, за да се разширят знанията и уменията на учениците по граждански, 

здравни, екологични и междукултурни въпроси. Отново трябва да се припомни, че тази училищна 

свобода е рамката на държавния стандарт за гражданско, здравно, екологично и междукултурно 

образование. 

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ТРУДНОСТИ, АДРЕСИРАНИ ОТ УЧИЛИЩНАТА СИСТЕМА, ЗА ДА ИЗПЪЛНЯТ 

ПРЕПОДАВАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕННОСТИ? 

Основните проблеми за пълното преподаване и усвояване на тези знания и компетенции произтичат 

от факта, че гражданското образование е сравнително нова тема за българското училище, което все 

още се трансформира от авторитарно в демократично. Това е свързано и с манталитета и ценностите 

на учителите, които в по-голямата си част са завършили университетското си образование по друга 

социална система и самите те се чувстват неподготвени и колебливи по тези теми. Трябва също да 

се отбележи, че за разлика от други предмети, където основите на съответните науки се преподават 

в университета, това не е така в гражданското образование. В действителност, след промените, 

благодарение до голяма степен на неправителствения сектор, много учители са завършили различни 

курсове, но все още има липса на квалификация. Друг проблем са учебниците и учебните помагала, 

които от една страна са в изобилие, но това е по-скоро проблем, тъй като необходимата информация 

е фрагментирана и разпръсната, без да бъде систематизирана по удобен за преподаване начин. Има 
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и какво да се желае от инструментите за преподаване, тъй като новото поколение очевидно не се 

чувства добре с традиционните методи. 

Интересното е, че не всички учители одобряват превръщането на гражданското образование в 

отделен предмет, както и оценяването на знания и умения като в други предмети. 
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ОСНОВНАТА РЕФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ИНТЕГРИРА ЗУС/Ц В КОНЦЕПЦИИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР В 

ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ДИРЕКТИВИ. 

Има ли референция на ЕС, която да се използва като основа за националната учебна програма? 

Как се прилага? 

Резолюция 2250 на Съвета за сигурност на ООН за младежта, мира и сигурността признава, че 

младите хора играят важна роля в насърчаването на мира. Член 12 подчертава необходимостта от 

подпомагане на качествено образование за мир, което предоставя на младежите способността да 

участват конструктивно в граждански структури и приобщаващи политически процеси. Първо 

декларираната цел на Европейския съюз е да насърчава мира, неговите ценности и 

благосъстоянието на неговите граждани. Както е добре известно, в областта на образованието ЕС 

предпочита да използва меки подходи, вместо задължителни директиви, за да си постави целите. В 

този смисъл средство за влияние е отвореният метод на координация, при който добрите практики 

се разпространяват чрез споделяне на опит между страните. В това отношение програмите на 

общността като Еразъм+ имат значителен принос. 

КОИ СА ОСНОВНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ И ДОКУМЕНТИ, КОИТО НАСЪРЧАВАТ ПРЕПОДАВАНЕТО НА 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА? КАК СЕ ПРИЛАГА 

СИСТЕМАТА? ОРИЕНТАЦИЯ, ДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО. 

Както се надявахме да стане ясно от изложението тук, в България образованието за мир не е 

проектирано като отделен предмет, а влиза в общото гражданско образование. Ето защо често ще 

използваме този термин, когато не е изрично посочено, че това е образование за мир. Основните 

документи, уреждащи гражданското образование, са: 

• Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 1.08.2016г. Този закон първо 

определя принципите и целите на образованието в България, където е ясно, че 

образованието за мир, наред с други граждански и социални умения, е приоритет. Законът 

също така описва училищните инструкции - същност и съдържание, например: „Субекти в 

областта на глобалното, гражданското, здравното и междукултурното образование, 

предприемачеството, управлението и програмирането на личните финанси, защитата на 

родината, гражданската защита, защитата на околната среда и предмети, които формират 

националното съзнание, патриотичния дух и любовта към родината у децата и учениците и 

могат да бъдат изучавани в процеса на училищното образование чрез разширяване и 

допълване на съдържанието, интегрирано в други предмети. " (Член 75); 

• Стратегии на Министерството на образованието - Въпреки че няма стратегия, специално 

насочена към развитие на гражданското образование, включително образование за мир, 

има някои елементи в настоящите стратегии на Министерството. Пример е Стратегията за 
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образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства (2015 - 2020) и 

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020. Една от четирите 

основни цели на първата стратегия е: Насърчаване на междукултурното образование като 

неразделна част от процеса на модернизация на българската образователна система. Тази 

цел ще бъде постигната чрез различни мерки, включително: Подпомагане на разнообразни 

съвместни изпълнения на деца от различни общности от етнически произход за запазване и 

развитие на общи и специфични местни традиции; Включване на въпроси за 

междукултурното образование с цел усвояване на знания за културното многообразие и 

придобиване на умения за работа в мултикултурна среда като компоненти на учебни 

програми и учебни програми (задължителни, избираеми, незадължителни предмети) за 

всички специалности, които обучават педагогически специалисти; Обогатяване на 

образователното съдържание с елементи от историята и културата на етническите 

малцинства с акцент върху техните културни постижения и принос към националната 

култура и развитие на общността и др. В стратегията за учене през целия живот, две от 

деветте ключови компетенции, са фокусирани и включвт елементи на образованието за мир 

- като: социални и граждански компетенции; умения за подпомагане на устойчивото 

развитие и здравословния начин на живот. 

• Държавни образователни стандарти № 8 за гражданско, здравно, екологично и 

междукултурно образование (Наредба № 13 от 21.09.2016 г.). Държавните образователни 

стандарти са набор от задължителни изисквания за резултатите в системата на 

предучилищното и училищното образование, както и за условията и процесите на тяхното 

постигане. Държавният образователен стандарт определя: същността и целите на 

гражданското, здравното, екологичното и междукултурното образование; начините и 

формите за прилагане на гражданското, здравното, екологичното и междукултурното 

образование; рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, 

екологично и междукултурно образование; институционални политики в подкрепа на 

гражданската ангажираност, здравеопазването, околната среда и междукултурното 

образование. 

• Учебни програми за гражданско образование за XI и XII клас. Първата влиза в сила от 

учебната 2020/2021 г., а втората - от следващата, 2021/2022 академична година. Програмите 

са предназначени за общообразование и всяка включва: цели; очаквани резултати - знания, 

умения и нагласи; образователно съдържание (теми); препоръчителен процент 

разпределение на задължителните учебни часове за годината; специфични методи и форми 

за оценка на постиженията на учениците; дейности за придобиване на ключови 

компетенции, свързани с междусекторни връзки. 

КАК СЕ НАДСТРОЯВАТ НА РАЗЛИЧНИТЕ НИВА 
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Повечето мерки, предвидени в различните стратегии на МОН, не са специфични за образователните 

нива, а се отнасят до всички учащи като цяло. Други документи, включително новият Закон за 

предучилищното и училищното образование, имат такава диференциация, произтичаща главно от 

възрастта на учениците и тяхното развитие. Естествено гражданското образование на по-малките 

ученици е интегрирано в различни училищни предмети и само за по-големите в рамките на общото 

образование се появява специален предмет, наречен „Гражданско образование“ (последните две 

години на гимназията). Когато учениците са избрали форми на профилирано обучение, в зависимост 

от профила, възможностите за диференциация се увеличават и могат да бъдат проектирани 

специфични курсове. Съдържанието и методите на преподаване са ограничени само от съответния 

национален стандарт - в случая на ДОС 8. Тъй като стандартът е много широка рамка, той дава 

възможност за голямо творчество от страна на училището и генериране на голямо разнообразие от 

образователни модули, свързани с различни части на обучението по социални и граждански умения, 

включително и теми за образованието за мир. 

КАК СЕ ОЦЕНЯВА? ТАЗИ ОЦЕНКА ВЛИЗА ЛИ СЕ В ОКОНЧАТЕЛНАТА ОЦЕНКА ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ? 

Оценяването в българската образователна система е вътрешно и външно. Учителят е този, който 

прави вътрешно оценяване. Директорът на училището, училищното настоятелство и 

административните служители от Министерството на образованието, младежта и науката, 

Регионалните инспекторати по образованието, Националните съвети за оценка на държавните 

зрелостни изпити, Съветите за оценяване на изпитите за професионална квалификация провеждат 

външно оценяване. 

Оценяването на учениците се извършва в различни формати: Текущо оценяване - чрез устно 

изпитване, писмено изпитване, практическо изпитване; Изпити - бални коригиращи изпити в края на 

12 клас, държавни зрелостни изпити след завършен 12 клас, изпити за придобиване на 

професионална квалификация след завършено професионално образование; Оценка за 

установяване нивото на постигане на държавните образователни изисквания за учебно съдържание 

- за определен клас, етап или ниво на образование. 

Оценката на постиженията в гражданското образование се извършва по начина, по който учениците 

се оценяват по други предмети. Вече беше казано, че някои учители не са съгласни с тази оценка. 

Министерството на образованието и науката в своите учебни програми за гражданско образование 

дава конкретни препоръки за оценка, както следва: Препоръчително е да се установи начално ниво 

(проучване на нагласите и очакванията без оценка) с тест или проучване и оценка на нивото на 

изхода в края на учебната година; Текущите оценки се поставят върху резултатите от практическата 

работа на учениците при завършване на всяка тема; Оценяват се нивото на теоретични и фактически 

знания, когнитивни и практически умения, както и креативност, инициативност, предприемачество 
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и творческа изява и постижения; Оценка на уменията за устна и писмена комуникация с използване 

на точна терминология; Оценяват се практически умения за създаване на проекти.  

Гимназиалното образование в България е разделено на два етапа, всеки две години. Във втория 

учебните програми ще се състоят (от 2020/2021 учебна година) от профилирани или професионални 

предмети (в зависимост от вида на училището), а от тях като общообразователни предмети ще се 

преподават само математика, български език и литература, чужд език, физическо възпитание и 

гражданско образование. В края на втория етап учениците полагат два задължителни изпита 

(зрелостни), единият по български език и литература, а другият в зависимост от профила / 

специалността (която е по избор на ученика). Няма ограничение за включване на гражданско 

образование като такъв изпит. Друго важно нещо, което трябва да се отбележи, е, че при 

изчисляването на общия успех на диплома за степен се вземат предвид оценките по задължителните 

предмети през последните две години, както и резултатът от зрелостните изпити. 

 

2.1.2.2 ТРАНСМИСИЯ НА ОСНОВНИТЕ КОНЦЕПЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА МИР 

АКО ИМА ДИСЦИПЛИНА, КОЯТО СЪБИРА ТЕЗИ КОНЦЕПЦИИ И ГИ ПРЕДСТАВЯ НА УЧЕНЦИТЕ ИЛИ 

ТАЗИ ПРЕДМЕТ Е ВГРАДЕН В РАЗЛИЧНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ? 

Концепцията за образование за мир, както вече споменахме, се преподава в българското училище 

по два основни начина: 

• Интегрирана в много други дисциплини. Това важи за почти целия курс на обучение, с 

изключение на последните години. 

• Самостоятелно, в рамките на гражданското образование, което е отделен общообразователен 

предмет във втория етап на гимназията и като такова е задължително за всички ученици. Като 

алтернатива може да се изучава като отделен модул, включен в профилираната подготовка, в 

зависимост от избрания от ученика профил. 

Методите на преподаване зависят от училището и конкретния учител, но те трябва да отговарят на 

държавния стандарт. Последният препоръчва институционалните политики в подкрепа на 

гражданското, здравното, екологичното и междукултурното образование да включват подкрепа за 

инициатива и участие на деца и ученици чрез подходящи за възрастта демократични практики като: 

участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство; организиране на 

доброволчески дейности във и извън училището; поддържане на училищни медии с активното 

участие на учениците (вестници, радио, телевизия, списания, уебсайтове и др.); организиране на 

училищни кампании за насърчаване на здравето, толерантността, социалната чувствителност, 

правата на човека, опазването на околната среда и др .; организиране на училищни празници и 

събития според календара на световни, международни, европейски, национални, общински, 
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местни, професионални и културни дати и празници; организация на обучение на връстници; 

развиване на младежко лидерство; участие в клубове и неформални групи по интереси; прилагане 

на форми на медиация, разрешаване на конфликти, предотвратяване на агресия; въвеждане на 

практика за наставничество на ученици за предотвратяване на конфликти, отпадане от училище и 

др.; изследване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и 

съдържанието на училищното образование и предложения за училищния живот; насърчаване на 

неформалното учене в цялото училище чрез учене извън часовете за официално и неформално 

образование. 

В учебните програми за гражданско образование Министерството на образованието и науката 

конкретно посочва дейностите за придобиване на ключови компетентности, включително 

междупредметни връзки, които включват:  

• Образователна среда. Препоръчително е да използвате офис, оборудван с компютърна техника 

и Интернет, за търсене и обработка на информация. Част от програмата може да се изпълнява 

извън училището - работа по проекти, изследвания, посещения на институции, изследвания и 

др. 

• Интегративни връзки. Предметите на социалните и хуманитарните науки играят водеща роля в 

прилагането на гражданското образование. В обучението по родни и чужди езици се изграждат 

комуникативни, социални и граждански компетентности чрез текстове, казуси и граждански 

изследвания. Чрез тях учениците разсъждават върху собствените си граждански интереси. Други 

курсове също са важни за гражданското образование чрез прилагането на основните му учебни 

принципи (плурализъм и толерантност, зачитане на човешкото достойнство и равни неотменими 

човешки права, практическа ориентация, лична нагласа, разсъждения и убеждения, творческо и 

критично мислене, достъпност до основни постижения на световната култура, 

интердисциплинарност), както и чрез използването на тяхното образователно съдържание. 

• Работа по проекти. Осигуряване на възможност за самостоятелно и екипно развитие на социално 

значими проекти, насочени към качествена промяна в темите на социалната учебна програма. 

Насърчаване на креативността и уменията за изследване, обработка и сравняване на 

информация, синтез и анализ и защита на позиции. 

• Извънкласни инициативи и дейности. За да се разширят познавателните и практически умения 

на учениците, се препоръчва: участие в местни, регионални и национални инициативи на 

общността; развиване на умения за сътрудничество с местните власти, медиите и НПО; участие 

в олимпиада по гражданско образование; Участие в регионални, национални и международни 

състезания и състезания по теми за гражданското образование: образование за демократично 

гражданство, права на човека, здравно образование, екология, междукултурно образование и 

глобални хуманитарни проблеми. 
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system-and-its-structure_en  
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4. Стратегия за образователна интеграция на етническите малцинства - 
https://www.mon.bg/bg/143  

5. Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 - https://www.mon.bg/bg/143 

6. Държавни образователни стандарти - https://www.mon.bg/bg/100105  

7. Учебен план - https://www.mon.bg/bg/28  

8. The EU in brief - https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_en  
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https://www.buct.org/uploads/files/NATIONAL%20Study_BG.pdf
https://www.mon.bg/bg/143
https://www.mon.bg/bg/143
https://www.mon.bg/bg/100105
https://www.mon.bg/bg/28
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2.1.4 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – МАТРИЦА НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Knowledge Content Areas that need to be 
developed in peace education  National educational system  

Designation  National Concept 
Designation  National concept description  Source document  obs  

1.Holistic Concept of Peace          

2.Conflict and Violence          

3.Some Peaceful Alternatives          

a. Disarmament  
Разоръжаване       

b. Nonviolence  
Ненасилие 

Ненасилието е както философия, така и 

стратегия за действие, която отхвърля 

физическото насилие като форма на конфликт 

и решаване на проблеми.  

Curriculum:  

World and Personality – 12 grade 

History and civilization - profiled 

training  

  

c. Conflict Resolution, Transformation 
and Prevention  

Решаване на 

конфликти 
 

Curriculum:  

Philosophy - 8 grade and profiled 

training  
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d. Human Rights  
Човешки права 

Правата на човека “са етични принципи или 

социални норми, които определят определени 

стандарти на поведение на човека и са 

защитени като законни права от местното и 

международното право  

Curriculum:  

Philosophy - 10 grade 

History and Civilization – 11 grade and 

profiled training 

World and Personality – 12 grade 

Civic education – 11 grade 

  

e. Human Solidarity  
Човешка солидарност 

Солидарността е взаимна подкрепа и 

разбиране в обществото, както между 

отделните хора, така и в по-големите 

общности. Тя отразява степента на близост в 

социалните отношения  

Curriculum:  

Philosophy - 10 grade 
  

f. Development Based on Justice  

Развитие, основано на 

справедливостта 
  

Curriculum:  

World and personality - 12 grade 

Civic education - 11 grade  

  

g. Democratization  Демократизация 

Процесът на развитие на демокрацията като 

форма на управление  

Curriculum:  

Geography and Economics – 7 grade 

History and Civilization– 7, 9, 10, 11 

grades, profiled training  
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Civic education - 11 grade  

h. Sustainable Development  Устойчиво развитие  

Устойчивото развитие постига баланс между 

социални и екологични принципи, като 

социално обосновано и екологосъобразно 

икономическо развитие  

Curriculum:  

Geography and Economics – 5, 8, 9, 12 

grades, profiled training 

Biology and health education– 7, 12 

grades 

Philosophy (profiled training) – 11 

grade 

World and personality – 12 grade  
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Skills that need to be developed in peace 
education  National educational system  

Designation  National Concept 
Designation  National concept description  Source document  obs  

Reflection  Размисъл        

Critical Thinking and Analysis  Критично мислене    

Curriculum:  

Human and society – 4 grade 

Human and nature – 4, 6 grades 

Bulgarian language - 7 grade 

Biology and health education - 8, 9, 10 grades 

Philosophy - 10 grade 

Chemistry and environment protection – 10 

grade 

History and Civilization- 11 grade  

  

Decision making  Вземане на решение  
Вземането на решения в психологията е 

познавателен процес, който води до избор или 

начин на действие от няколко алтернативи.  

Curriculum:  

Technology and entrepreneurship – 3 grade 

Human and society – 4 grade 
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Biology and health education - 8, 9, 10 grades 

Chemistry and environment protection – 10 

grade  

Imagination  Въображение  

Въображението е познавателен психически 

процес, при който реалността се отразява в 

съзнанието под формата на нови, необичайни 

и дори невъзможни образи, представи или 

идеи.  

Curriculum:  

Art – whole cource 

Literature – shole cource  

  

Communication  Общуване  

Комуникацията е процесът, чрез който хората, 

както и други живи организми и 

информационни системи, обменят 

информация. Споделянето на информация 

включва създаване, редактиране и изпращане 

на съобщения или информация.  

Curriculum:  

Bulgarian language and literature – whole course 

Foreign language– whole course 

Art – 5, 6 grades 

Biology and health education – 8 grade 

Philosophy – 8 grade, profiled training 

Civic education - 11 grade  

  

Conflict Resolution  
Решаване на 

конфликти  
  

Curriculum:  

Philosophy – 8 grade, profiled training  
  



EVER SCHOOLS:  
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 37 

Empathy  Съпричастие    

Curriculum:  

Art – 3, 5 grades 

Philosophy – 8 grade, profiled training  

  

Group Building  Групово изграждане    

Curriculum:  

Technology and entrepreneurship – 3 grade 

Human and nature – 3, 4 grades 

Art – 6, 8 grades 

Foreign language – 7 grade 

Geography and Economics – 9 grade 

Chemistry and environment protection – 8, 9, 10 

grades  
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Attitude/Skills  National educational system  
Designation  National Concept Designation  National concept description  Source document  obs  

Self respect  Самоуважение  Самоуважението е качеството на човек по отношение 
на цялостната оценка или оценяване на собствената 
му стойност като човек.  

Curriculum:  

Religion (optional) – 1 grade 

Literature – 5 grade 

Philosophy – 8, 9 grades  

  

Respect for Others  Уважение към другите    Curriculum:  

Religion (optional) – 1 grade 

Geography and Economics – 7 grade 

Philosophy – 9 grade 

  

Respect for 
Life/Nonviolence  

Ненасилие  Ненасилието е както философия, така и стратегия за 
действие, която отхвърля физическото насилие като 
форма на конфликт и решаване на проблеми.  

    

Gender Equality  Равенството между половете    Curriculum:  

Bulgarian language – 7 grade 

History and Civilization - profiled training  

  

Compassion  Съчувствие    Curriculum:  

Religion (optional) – 2, 4 grade  
  

Global Concern  Глобална загриженост    Curriculum:  

Art – 7, 10 grades 

Geography and Economics – 8, 9, 11 grades, profiled trainingирана  

History and Civilization– 10, 11 grades 

World and personality – 12 grade 

Philosophy – profiled training 

Civic education - 12 grade  

  

Ecological Concern  Екологичен загриженост    Curriculum:  

Environment – 2 grade 

Human and society – 3, 4 grade 

Art – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grade 

Human and nature – 3, 4, 5, 6 grade 

Bulgarian language and literature - 4 grade  

Technology and entrepreneurship – 4 grade 

Art – 5 grade 

Geography and Economics – 6, 7, 8, 9, 10 grades 
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Chemistry and environment protection – 7, 8, 9 grades, profiled training 

Biology and health education – 12 grade 

Civic education - 12 grade  

Openness/Tolerance  Толерантност  Зачитането на различията, независимо дали са 
социални, културни, сексуална или религиозни.  

Curriculum:  

Bulgarian language and literature – 1, 7 grades 

Environment – 1 grade 

Art – 3, 6, 7, 8 grades 

Technology and entrepreneurship – 3 grade 

Geography and Economics – 5, 6, 7 grades 

Human and nature – 6 grade 

Biology and health education– 8, 9 grades 

Chemistry and environment protection – 8 grade 

Philosophy – 10 grade  

  

Justice  Правосъдие    Curriculum:  

Philosophy – 10 grade 

World and personality – 12 grade 

Civic education - 11 grade  

  

Social Responsibility  Социална отговорност    Curriculum:  

Art – 5, 9 grades  
  

Positive Vision  Положителна визия        
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2.1.5 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ, НАЛИЧНИ ЗА ПОДКРЕПА НА ПРЕДАВАНЕТО НА 

КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР 

KNOWLEDGE CONTENT AREAS THAT NEED TO BE DEVELOPED IN PEACE EDUCATION 

CONCEPT DESIGNATION 
NATIONAL 
CONCEPT 

DESIGNATION 

PEDAGOGICAL TOOL 
TITLE DESCRIPTION SUPPORT TYPE PUBLIC EDUCATION 

GRADE FORMAT AVAILABILITY LINK 

1.Holistic Concept of Peace                    

2.Conflict and Violence                    

3.Some Peaceful Alternatives                    

b. Disarmament  
Разоръжаване                 

c. Nonviolence  

Ненасилие 

Учебник История и 
цивилизация  

The topics, 45 in number, are grouped into four parts - "The 
Interwar World," "The New War," "The Nuclear Era," and 
"Towards the Third Millennium." The publication is part of a 
comprehensive curriculum and, with its precise 
methodological development, enriches the students' 
historical culture on contemporary issues. The approach of 
the author's collective has influenced the Bulgarian in the 
world history through authentic materials published in the 
periodical. Illustrations, photographs, diagrams and a diverse 
palette of personality and event images enrich the topics 
covered, control questions and tasks help to directly monitor 
the level of knowledge gained, while discussion topics 
influence the development of self-expression skills and the 
assertion of self-esteem. opinion.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

10  Paper, 
pdf  Not for free    

c.  Conflict Resolution, 
Transformation and 
Prevention  

Решаване на 
конфликти 

Учебник Философия  Each lesson in new knowledge begins with an introductory 
situation and research questions. The presentation is concise, 
clear and in a language understandable to the eighth graders. 
The text is divided into small pieces of information by 
subheadings or appropriate tasks. The new concepts are well 
illustrated graphically and explained clearly and clearly. 
Finally, there is a brief summary, practical tasks, self-test 
tasks and a vocabulary of some unknown words. 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

8  Paper, 
pdf  Not for free    
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Exercise lessons also begin with an introductory situation and 
exercise questions. The following tasks are different in type 
and difficulty, which develop the following cognitive 
competences: 

- analysis of philosophical text. 

- creation of analytical text. 

- participation in discussion. 

- case analysis. 

- project development. 

- public presentation.  

d. Human Rights  

Човешки права Учебник Философия  In the textbook, an accessible and interesting presentation of 
major philosophical problems is combined with a variety of 
opportunities for students to explore philosophical 
knowledge, public life, and personal experience on their own. 
The teacher is their partner, facilitating the process of study 
and learning, selecting the most appropriate learning 
activities for each class among the many suggestions of the 
authors. For ease of reference, the difficulty of the tasks is 
indicated by one, two, or three stars.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

10  Paper, 
pdf  Not for free    

e. Human Solidarity  

Човешка 
солидарност 

Учебник Философия  In the textbook, an accessible and interesting presentation of 
major philosophical problems is combined with a variety of 
opportunities for students to explore philosophical 
knowledge, public life, and personal experience on their own. 
The teacher is their partner, facilitating the process of study 
and learning, selecting the most appropriate learning 
activities for each class among the many suggestions of the 
authors. For ease of reference, the difficulty of the tasks is 
indicated by one, two, or three stars.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

10  Paper, 
pdf  Not for free    

f. Development Based on 
Justice  

Развитие, 
основано на 
справедливостта 

Свят и личност  The textbook synthesizes the knowledge of the humanities 
and social sciences acquired during high school education. 
The textbook contains materials that help the student to 
perceive and make sense of the world in all its contradictions 
and ambiguities. Because the world, in which processes of 
globalization, ethnic and religious conflicts, risks and natural 
disasters, mutual opening of cultures and increasing 
individualization are coexisting, is not frozen within clearly 
defined limits and cannot be interpreted through completed 
thought patterns. The content is in line with the changes in 
the European Union, which occurred after Bulgaria became a 
member.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

g. Democratization  

Демократизация История и цивилизация  The history and civilization textbook for the 11th grade for 
profiled preparation was updated in 2012 and provides an 
opportunity for students to supplement and deepen their 
competences acquired in compulsory preparation classes. 

printed 
edition 
with 

Teachers, 
Educators 
and other 

11  Paper, 
pdf  Not for free    
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The main problems inherent in the curriculum are related to 
art and culture, to the church history and everyday life of the 
Bulgarians in the past eras. Important issues such as "Creating 
and Disseminating Slavic Literature and Culture", "The 
Turning Eighteenth Century", "The Eastern Question Under 
the Influence of German Unification" and "The Monarchy in 
Political Life in Bulgaria" are backed with thematic 
documents, maps and illustrative material. The Sources and 
Documents section offers authentic epoch-proofs that build 
the skills for analysing and interpreting source material, and 
the Q&A helps to test and control the knowledge and skills 
acquired during the learning process. The publication has 
opportunities to search for additional sources of information 
through modern information technologies, with questions for 
project development, teamwork, participation in discussions. 
The edition is suitable for preparation for matriculation and 
candidate examinations.  

electronic 
version  

education 
professionals  

h. Sustainable 
Development  

Устойчиво 
развитие  

Учебник География и 
икономика  

The study aid is the only edition on the Bulgarian market, in 
compliance with the State Educational Requirements and 
with the new curriculum in Geography and Economics for the 
12th grade for specialized preparation. The content was 
updated in 2013 with changed facts and new statistical 
information. 

The topics elaborated clarify the interaction between nature 
and society, demographic problems and the regional 
structure of the world. The publication provides up-to-date 
information about Bulgaria's place in the modern world, 
population geography, settlements, economy and statistical 
regions of Bulgaria. 

Includes lessons for new knowledge, practical lessons and 
exercises, summaries. Develops and consolidates various 
skills.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Биология и 
здравно образование  

The 12th grade biology textbook includes biology content for 
the 12th grade high school - profiled preparation. It provides 
the natural continuation of the 9th, 10th and 11th grade 
education - I and II level. The lessons provided in the course 
material are in accordance with the 12th grade curriculum. 
Some of them represent a thematic extension of the content 
of grades 9, 10 and 11, where this material is considered but 
at a lower level. The whole Environmental Protection section 
is new, according to the 12th grade curriculum. The latest 
data and opinions on a number of important issues of the 
evolution of the organismal world, ecology and 
environmental protection have been presented. All study 
material is presented in an easily accessible language and is 
richly illustrated with figures and diagrams.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    
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Учебник Философия  This textbook aims to promote philosophy in its role of 
personal knowledge - a wise guide to comprehending the 
essential human problems associated with our common life 
positions in the world. In addition to the questions that one 
asks themselves, there are those for which the answer is 
received from the sciences, others for the experience of daily 
experience, and others for which the faith answers. But there 
are also fundamental problems that we ourselves have to find 
a solution to, because they guide us in choosing the most 
important ways of life, in formulating and achieving our 
strategic goals and perspectives. These are questions about 
the place of man in the world, the meaning of history and his 
own life. In these and other similar nutrition, philosophy is a 
valuable helper not with ready-made template answers, but 
with the original ways in which it has posed these questions, 
even with the efforts of great philosophers, to find convincing 
solutions. 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

11  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Свят и личност  The textbook synthesizes the knowledge of the humanities 
and social sciences acquired during high school education. 
The textbook contains materials that help the student to 
perceive and make sense of the world in all its contradictions 
and ambiguities. Because the world, in which processes of 
globalization, ethnic and religious conflicts, risks and natural 
disasters, mutual opening of cultures and increasing 
individualization are coexisting, is not frozen within clearly 
defined limits and cannot be interpreted through completed 
thought patterns. The content is in line with the changes in 
the European Union, which occurred after Bulgaria became a 
member.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators 
and other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    
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SKILLS THAT NEED TO BE DEVELOPED IN PEACE EDUCATION  

Concept Designation  
National 
Concept 

Designation  
Pedagogical 

tool title  Description support  Type  Public  Education 
Grade  Format  Availability  Link  

1. Reflection  Размисъл                  

2. Critical Thinking and 
Analysis  

Критично 
мислене  

Учебник 
Философия  

In the textbook, an accessible and interesting 
presentation of major philosophical 
problems is combined with a variety of 
opportunities for students to explore 
philosophical knowledge, public life, and 
personal experience on their own. The 
teacher is their partner, facilitating the 
process of study and learning, selecting the 
most appropriate learning activities for each 
class among the many suggestions of the 
authors. For ease of reference, the difficulty 
of the tasks is indicated by one, two, or three 
stars.  

printed 
edition with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

10  Paper, pdf  Not for free    

3. Decision making  
Вземане на 
решение                  

4. Imagination  Въображение                  

5. Communication  Общуване  

Учебник 
Философия  

Each lesson in new knowledge begins with an 
introductory situation and research 
questions. The presentation is concise, clear 
and in a language understandable to the 
eighth graders. The text is divided into small 
pieces of information by subheadings or 
appropriate tasks. The new concepts are well 
illustrated graphically and explained clearly 
and clearly. Finally, there is a brief summary, 
practical tasks, self-test tasks and a 
vocabulary of some unknown words. 

Exercise lessons also begin with an 
introductory situation and exercise 
questions. The following tasks are different 
in type and difficulty, which develop the 
following cognitive competences: 

- analysis of philosophical text. 

- creation of analytical text. 

- participation in discussion. 

printed 
edition with 
electronic 
version 

printed 
edition with 
electronic 
version 

printed 
edition with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals 

8 Paper, pdf Not for free   

6. Conflict Resolution  
Решаване на 
конфликти  

7. Empathy  Съпричастие  
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- case analysis. 

- project development. 

- public presentation.  

8. Group Building  
Групово 
изграждане                  

 

 

  



EVER SCHOOLS:  
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 46 

 

ATTITUDES/VALUES THAT NEED TO BE DEVELOPED IN PEACE EDUCATION 

Concept Designation  National Concept 
Designation  

Pedagogical tool 
title  Description support  type  public  Education 

Grade  format  availability  link  

1. Self-respect  Самоуважение  
Учебник Философия  

Each lesson in new knowledge begins with an introductory situation 
and research questions. The presentation is concise, clear and in a 
language understandable to the eighth graders. The text is divided into 
small pieces of information by subheadings or appropriate tasks. The 
new concepts are well illustrated graphically and explained clearly and 
clearly. Finally, there is a brief summary, practical tasks, self-test tasks 
and a vocabulary of some unknown words. 

Exercise lessons also begin with an introductory situation and exercise 
questions. The following tasks are different in type and difficulty, which 
develop the following cognitive competences: 

- analysis of philosophical text. 

- creation of analytical text. 

- participation in discussion. 

- case analysis. 

- project development. 

- public presentation.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

8  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Философия  The textbook is fully in line with the new 9th grade philosophy 
curriculum. It is distinguished by a clear and consistently structured 
unit structure, built on the principle of headings, and accessible to 
students by the language and style through which the content is 
synthesized and interestingly presented. 

The suggested topics provide an opportunity for students to meet 
authentic philosophical texts. Practical lessons and exercises build on 
the content of the curriculum, supplementing, illustrating, and 
explaining it. They involve a variety of tasks that are engaging in 
dialogue, encouraging young people to take a personal position and 
expose what they have learned and learned.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals 

 

9  
Paper, 
pdf Not for free   

2. Respect for Others  
Уважение към 
другите  Учебник Философия 

3. Respect for 
Life/Nonviolence  

Ненасилие                  

4. Gender Equality  
Равенството между 
половете  

Учебник История и 
цивилизация  

A textbook with proven qualifications for the preparation of 
matriculation and candidate students. Contains a complete native 
history course from Antiquity to the beginning of the 21st century in 34 
topics. It combines in an organic unity an analytical author's text with 
controversial issues in science and their interpretations; key historical 
sources; the heading "Encyclopaedia" to clarify the context of history; 
analysis questions and topics and discussion topics. The structure of 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

11  Paper, 
pdf  Not for free    
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the topics in the form of a detailed outline facilitates preparation. 
Offers application maps, chronology, ruler lists and governments.  

5. Compassion  Съчувствие                 

6. Global Concern  
Глобална 
загриженост  

Учебник Философия  

This textbook aims to promote philosophy in its role of personal 
knowledge - a wise guide to comprehending the essential human 
problems associated with our common life positions in the world. In 
addition to the questions that one asks themselves, there are those for 
which the answer is received from the sciences, others for the 
experience of daily experience, and others for which the faith answers. 
But there are also fundamental problems that we ourselves have to 
find a solution to, because they guide us in choosing the most 
important ways of life, in formulating and achieving our strategic goals 
and perspectives. These are questions about the place of man in the 
world, the meaning of history and his own life. In these and other 
similar nutrition, philosophy is a valuable helper not with ready-made 
template answers, but with the original ways in which it has posed 
these questions, even with the efforts of great philosophers, to find 
convincing solutions.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

11  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Свят и 
личност  

The textbook synthesizes the knowledge of the humanities and social 
sciences acquired during high school education. The textbook contains 
materials that help the student to perceive and make sense of the 
world in all its contradictions and ambiguities. Because the world, in 
which processes of globalization, ethnic and religious conflicts, risks 
and natural disasters, mutual opening of cultures and increasing 
individualization are coexisting, is not frozen within clearly defined 
limits and cannot be interpreted through completed thought patterns. 
The content is in line with the changes in the European Union, which 
occurred after Bulgaria became a member.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

7. Ecological Concern  
Екологичен 
загриженост  

Учебник Химия и 
опазване на природата  

The textbook is written in accordance with the 12th grade curriculum 
approved by the Ministry of Education, Youth and Science. The main 
sections discussed in it are: organic chemistry, chemistry of natural 
substances, drugs, fuels, polymers, analysis of substances, 
physicochemical systems, problems of environmental protection. The 
contents of the tool allow students to acquire the knowledge necessary 
for successfully passing the chemistry applications for higher education 
institutions. It is written at a modern scientific level, with a large 
number of illustrations, practical exercises, various tasks and tests.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

Учебник Биология и 
здравно образование  

The 12th grade biology textbook includes biology content for the 12th 
grade high school - profiled preparation. It provides the natural 
continuation of the 9th, 10th and 11th grade education - I and II level. 
The lessons provided in the course material are in accordance with the 
12th grade curriculum. Some of them represent a thematic extension 
of the content of grades 9, 10 and 11, where this material is considered 
but at a lower level. The whole Environmental Protection section is 

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    
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new, according to the 12th grade curriculum. The most recent data and 
opinions have been presented on a number of important issues in the 
evolution of the organismal world, ecology and environmental 
protection. All study material is presented in an easily accessible 
language and is richly illustrated with figures and diagrams.  

8. Openness/Tolerance  Толерантност  Учебник Философия  

In the textbook, an accessible and interesting presentation of major 
philosophical problems is combined with a variety of opportunities for 
students to explore philosophical knowledge, public life, and personal 
experience on their own. The teacher is their partner, facilitating the 
process of study and learning, selecting the most appropriate learning 
activities for each class among the many suggestions of the authors. 
For ease of reference, the difficulty of the tasks is indicated by one, 
two, or three stars.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

10  Paper, 
pdf  Not for free    

9. Justice  Правосъдие  Учебник Свят и 
личност  

The textbook synthesizes the knowledge of the humanities and social 
sciences acquired during high school education. The textbook contains 
materials that help the student to perceive and make sense of the 
world in all its contradictions and ambiguities. Because the world, in 
which processes of globalization, ethnic and religious conflicts, risks 
and natural disasters, mutual opening of cultures and increasing 
individualization are coexisting, is not frozen within clearly defined 
limits and cannot be interpreted through completed thought patterns. 
The content is in line with the changes in the European Union, which 
occurred after Bulgaria became a member.  

printed 
edition 
with 
electronic 
version  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

12  Paper, 
pdf  Not for free    

10. Social Responsibility  
Социална 
отговорност                  

11. Positive Vision  Положителна визия                  
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 ДОКЛАД ЗА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ - ПОЛША 

2.2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УЧИЛИЩНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

През годините се формира задължителното образование в Полша. Темата за въвеждането на 

необходимите реформи в полската образователна система бе обсъдена за първи път по време на 

кръглата маса. Най-важното беше създаването, освен на непубличните образователни институции, 

на нова форма на училища, която да се финансира от държавния бюджет, т.е. сегашните държавни 

училища. Лайтмотивите на местните промени бяха фокусирани върху децентрализацията, 

демонополизацията и дестатализацията. Липсата на адекватни инвестиции в образованието доведе 

до липса на предвидените ефекти. За да се възстанови по-рано проправеният път на промяната, 

целите бяха поставени и след това последователно изпълнени. Централизираната образователна 

система, претоварената програма и енциклопедичните знания трябваше да бъдат променени. 

Задължителното образование е въведено от Конституцията на Република Полша, приета през 1997 

г. До 90-те години задължителното образование включваше 8 класа в основното училище. През 

септември 1999 г. реформата на образователната система доведе до удължаване на този период с 

една година, 8-те форми на основно училище бяха заменени от 6 години начално училище и 3 форми 

на прогимназия. От септември 2004 г. задължителната предучилищна подготовка трябва да започва 

на 6 години. През септември 2011 г. възрастта на децата, които бяха задължени да посещават 

предучилищна подготовка, беше намалена на 5-годишна възраст. През това време се променя и 

възрастта на децата, които започват училище (временно трябваше да се прилага за 6-годишни) и 

накрая, през декември 2015 г., те отново се върнаха на 7-годишна възраст. 

На 1 септември 2017 г. влезе в сила Законът за образованието, който регламентира разпоредбите 

относно задължителното образование, което върна в 8-годишното основно училище. Задължително 

образование се изпълнява чрез посещение на държавно или частно училище, но също и чрез 

подготовка за професия при работодател. С прилагането на реформата на образователната система 

побучениетио в прогимназиалните училища завърши на 31 август 2019 г. 

В обобщение, понастоящем задължителното образование се разделя на: едногодишна подготовка 

на детска градина на 5 или 6-годишни, задължително обучение от 7-годишна възраст с 

продължителност най-малко 8 години до завършване на основното училище (най-късно до 

навършване на 18-годишна възраст) и задължително обучение до 18-годишна възраст. 
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След това учениците решават кое средно училище да изберат, след реформата това са 4-годишни 

средни училища, 5-годишни техникуми и 2-годишни професионални гимназии, които ще заменят 

предишните основни професионални училища. Задължителни форми на обучение могат да бъдат 

осигурени и чрез посещение на детска градина или училище в чужбина, включително в 

дипломатическо представителство. 

2.2.1.1 СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА 

Структурата на образователната система е регулирана от Закона от 7 септември 1991 г. за 

образователната система (с измененията). Системата се състои от детски градини и други форми на 

предучилищно образование, начални училища, прогимназии (до 31 август 2019 г.), гимназии, също 

и училища по изкуства. Университетите (публични и непублични) представляват отделна система за 

висше образование. 

Чрез образователната реформа е иницииран дългосрочен процес, който води до трансформация на 

образователната система, така че тя да може да функционира в съответствие със съвременните 

нужди на обществото. Целта на образованието е да развие креативност у хората или свобода на 

изразяване на собствените им възгледи и в същото време умения, които ще помогнат за решаването 

на сложни проблеми и ще позволят да се организира екипна работа. Тези компетенции, посочени 

през 1996 г. в Берн като ключови компетентности, са от съществено значение сред хората, които 

изграждат Обща Европа, както и тези, изисквани както от полския, така и от европейския пазар на 

труда. 

Въведените досега училищни програми не отговаряха на тези стандарти и не повлияха на 

образованието в тези умения. Те бяха ограничени само до тестване на знания, необходими само за 

преминаване към следващия етап на обучение, като тестове и изпити. Изследванията в тази област 

бяха проведени, наред от други, и от Ягелонския университет и показаха, че само 8% от знанията, 

преподавани по програма, са запомнени от ученика. Огромният напредък доведе до ситуация, при 

която няма възможност да се преподава нещо, което би могло да бъде полезно за учениците в 

бъдеще. В резултат на това има видимо несъответствие между очакваните ефекти от учебната 

програма и информацията, усвоена от учениците. 

Настоящата реформа, в допълнение към премахването на двуетапната училищна система, цели 

преди всичко промяна на съществуващата учебна програма. В момента все още не е възможно да 

се каже за реалните недостатъци или предимства на въведените промени, тъй като работата по 

пълната ликвидация на съществуващата система все още е в ход и всичко ще се случи в близко 

бъдеще. 

Системата на образование в началните училища и гимназиите се основава на две смени. Някои деца 

започват заниманията си сутрин, а други следобед. Тази ситуация е обусловена от ограничен брой 
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училищни сгради и недостатъчен брой класни стаи. Средният ученически ден се състои от 4-5 учебни 

часа, увеличени в средното училище до 6-7. В допълнение към задължителните предмети, много 

ученици участват в извънкласни дейности, предлагани от училищата или от други организации. 

Голяма част от тях също използват частни уроци, за да догонят нивото на знания на връстниците си, 

но също така и за да задълбочат знанията си. 

Огромен недостатък в училищата е неспособността на децата да съхраняват учебниците в училище, 

а  трябва да носят твърде много всеки ден. Това продължава да причинява здравословни проблеми. 

Трябва също да обърнем внимание на транспорта до училищата или на храненето, което не се 

субсидира и само хора в затруднено финансово състояние могат да кандидатстват за такива 

субсидии. 

Учебната година продължава 10 месеца и започва на 1 септември. През учебната година има и зимна 

ваканция, т.е. така наречените празници с продължителност 2 седмици и други почивки, свързани с 

празници. В края на учебната година учениците имат 2 месеца ваканция до началото на следващия 

клас. 

2.2.1 ОЦЕНКА НА ИНТЕГРИРАНЕТО ЗУС/Ц ЗА МИР В НАЦИОНАЛНИТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДИРЕКТИВИ 

2.2.1.1 НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНЦИАЛ ЗА ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 

МИР 

Основната учебна програма е учебният материал на учениците, където се разграничават ценностите, 

които трябва да бъдат усвоени, това е набор от еднакво важна информация. Акцентът е поставен 

върху трансфера на знания от учебната програма, съдържащи се в учебниците, така че учениците да 

не бъдат стимулирани да действат. До голяма степен качеството на обучението зависи от учителите, 

които трябва да си поставят учебни цели, но в действителност те са длъжни само да подготвят 

графика и съдържанието на урока. Преподавани знания, които са лишени от творческо мислене, 

могат да бъдат безполезни в живота на възрастните. Освен това отношенията на учителя с учениците 

са видим проблем и липсата на добри взаимоотношения до голяма степен причинява неефективно 

обучение. Резултатите от обучението се представят от ученците чрез изпити, които изискват от тях 

да предадат знанията, придобити от учебника по учебната програма. Учебната програма се 

определя от учителя, който провежда занятията, и се одобрява от директора. Обаче преподаването 

е ограничено от схеми, забрани и заповеди, което затруднява предаването на важни ценности на 

децата. Изборът на конкретни предмети в Полша се решава от Министерството на образованието. 

Законът за образованието в Полша посочва, че основната учебна програма трябва да включва 
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елементи на образование, адаптирани към определен етап в образованието, което позволява да се 

установят изискванията за изпити. В първия етап, който се състои от осем класа, графикът е около 20 

часа седмично. Този етап включва обучение в областите на полската филология, математика, 

технологии, изкуство и музика. Разделението по предмети се въвежда от четвърти клас. 

Осмокласниците завършват училище с изпит, за да се проверят знанията, придобити в предишния 

етап на обучение. В средното училище, което включва общи лицеи, техникуми или професионални 

училища, учениците имат по-голяма свобода при избора на предмети, които се прилагат като 

разширения. Този етап на образование завършва с матурата, която определя бъдещето на младите 

хора във висшите учебни заведения. 

2.2.1.2 ОСНОВНАТА РЕФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ИНТЕГРИРА ЗУС/Ц В КОНЦЕПЦИИ ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ДИРЕКТИВИ 

Регламентът на министъра на националното образование от 14 февруари 2017 г., който влезе в сила 

на 1 септември 2017 г., съдържа и основната учебна програма с международно измерение. В 

предучилищното образование децата трябва да знаят името на държавата си, столицата и да 

разпознават националните символи, и да са наясно, че Полша е член на Европейския съюз. През 

учебната 2014/15 година беше въведено задължение за изучаване на чужд език като част от 

основната учебна програма. В началното образование, както в ранна, така и в късна училищна 

възраст, има образователни дейности с международно измерение. В I-III клас децата се запознават 

с културите на други нации, включително страните от Европейския съюз. В края на този етап на 

обучение децата също се запознават с етническите групи, както и със съществуващите в тях обичаи 

и традиции. В класове IV-VI международното измерение вече присъства по отделни предмети. В 

рамките на полския език учениците научават за традициите и културите на европейските страни чрез 

литература от различни периоди. В рамките на историята те също се запознават с историята на 

Европа в различни епохи и с присъединяването на Полша към Европейския съюз. Познанието за 

обществото включва въпроси, свързани с „правата на човека“, „националните / етнически общности 

и родината“ и „международните отношения“. В рамките на „човешките права“ учениците научават 

за Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за правата на детето, функционирането 

на омбудсмана за правата на детето и Детския фонд на ООН. В рамките на „националните / 

етнически общности и родина“ учениците се запознават със социалната и културна идентичност, 

ксенофобията, расизма, шовинизма, антисемитизма и знаят как да им се противопоставят. В рамките 

на „международните отношения“ тя се запознава с функционирането и дейността на Полша в ООН и 

Организацията на Северноатлантическия договор, познава целите на Европейския съюз и ползите от 

присъствието на Полша в Европейския съюз, научават политическите биографии на бащите на 

Европа, могат да изразява мнения по въпроси, свързани с проблемите на съвременния свят,  

интересуват се от подобряване на условията на живот на други хора по света. В средното 
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образование обхватът на учебното съдържание е дефиниран в Наредбата на министъра на 

националното образование от 30 януари 2018 г. относно основната учебна програма за общо 

образование за средни училища, техникуми и професионални гимназии. Регламентът влиза в сила 

на 1 септември 2018 г. Чуждите езици се преподават както в основни, така и в разширени области. 

Основната учебна програма на международно ниво е толкова забележима тук, колкото и на начално 

ниво. Във всеки от предметите учениците задълбочават знанията си за други страни, особено в 

съвременната област. Училищното образование се подпомага, inter alia, от програмата Erasmus +, 

която предлага безвъзмездни средства за детски градини, училища и други образователни 

институции. Проектите включват партньори от поне три държави или поне от две държави при  

проекти, предвидени изключително за училища. 

Законът от 20 февруари 2015 г. за изменение на Закона за образователната система и някои други 

закони, глава 3а „Оценяване, класифициране и промоция на учениците в държавни училища“, 

добавен със Закона от 20 февруари 2015 г., влезе в сила на 1 септември 2015 г. Принципите на 

оценяване в държавните училища не са се променили много след реформата, те се съдържат в 

Наредбата на министъра на националното образование от 3 август 2017 г. за оценяване, 

класифициране и промоция на учениците в държавните училища (Journal of Laws от 2017, т. 1534). 

Съществуващата система за оценяване е променена по отношение на предоставянето на ученици и 

техните родители на проверени и оценени писмени работи. Въведена е и възможността за 

установяване на описателни оценки. Текущото оценяване е предназначено да следи представянето 

на учениците, за да предостави информация за постигнатото от тях образование, за да улесни 

тяхното обучение. Това се прави чрез предоставяне на насоки за това какво върви добре и какво 

трябва да се подобри и как ученикът трябва да продължи да учи, за да постигне желаните резултати. 

2.2.1.3 ТРАНСМИСИЯ НА ОСНОВНИТЕ КОНЦЕПЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА МИР 

„Образование за мир“ е част от учебната програма и има за цел да популяризира набор от 

компетенции за ефективно и конструктивно взаимодействие между хората, насърчаване на мира, 

съпричастността, отговорността към други индивиди и обществото като цяло и солидарността между 

хората сред децата и младите хора. В това отношение е важно да се изгради комуникация и да се 

насърчава сътрудничеството между хората без конфликт. Чрез всеки от етапите на обучение 

учениците трябва да придобият способността да оценяват ситуацията правилно. На начално ниво 

акцентът е върху изграждането на толерантност и уважение към други култури и традиции, а в 

средните училища върху способността за предотвратяване на конфликти и насилие. Образованието 

за мир в Полша е интегрирано със задължителни предмети и други области на образованието. Чрез 

съществуването на ученически съвети учениците развиват умения за сътрудничество, съвместна 

отговорност и усвояват различни методи за решаване на проблеми. По този начин се очертават 

практическият опит на учениците в областта на демокрацията. Също така, в областта на оценката на 
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учениците, образованието за мир се насърчава чрез партньорски проверки. В Полша, за да развият 

образование за мир в училищата, учителите имат възможност да специализират в тази област заедно 

с другите предмети. За тази цел образователните власти разработват набори от компетентности, 

които са от решаващо значение по отношение на този спектър. Подкрепящи материали и насоки се 

предоставят на всяко ниво на образование, включително насоки за преподаване, учебници за 

подпомагане на изпълнението на учебната програма, министерски укази и рамкови компетенции. 

Директорите на училищата също са професионално обучени в тази област, които след това 

подкрепят образованието в училищата. Освен типичните методи на учебната програма, 

образованието по правата на човека се насърчава и чрез допълнителни проекти и речи, свързани с 

противодействието на насилието и всички форми на агресия. По-конкретно напоследък много 

популярни стават многобройни инициативи, включващи младите хора в борбата с речта на омразата, 

насърчаващи ги да зачитат равенството и да говорят по важни за всички въпроси. 
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2.2.3 (VERIFICAR) ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – МАТРИЦА НА КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР НА НАЦИОНАЛНО 

НИВО 

2.2.4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ, НАЛИЧНИ ЗА ПОДКРЕПА НА ТРАНСМИСИЯ НА 

КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР 

KNOWLEDGE CONTENT 
AREAS THAT NEED TO 

BE DEVELOPED IN 
PEACE EDUCATION 

NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 

DESIGNATION NATIONAL CONCEPT 
DESIGNATION NATIONAL CONCEPT DESCRIPTION SOURCE DOCUMENT SOURCE DOCUMENT 

Holistic Concept of Peace  

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 
sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym 
dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły i stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej 
przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej  

Pedagogika holistyczna jak podaje Encyklopedia Pedagogiczna XXI 
wieku jest współczesnym, nowatorskim kierunkiem pedagogicznym o 
charakterze multidyscyplinarnym, wykreowanym przez Andrzeja 
Szyszko-Bohusza w latach 90. XXw. Dotyczy dogłębnego, 
wszechstronnego rozwoju człowieka, uwzględniając całokształt 
oddziaływań, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Uwzględnia 
zarówno uwarunkowania genetyczne, środowiskowe, instytucjonalne, 
jak i własną aktywność wychowanka wraz ze swoistością jego 
osobowości.  
Głównym założeniem tej pedagogiki jest dokonywanie wszelkich 
zabiegów dydaktyczno-wychowawczych w ścisłej relacji do całokształtu 
przemian humanistycznych, rzeczywistości społeczno-ekonomicznej i 
kulturowej zarówno ziemi ojczystej, jak i całego globu przy 
wykorzystaniu badań o charakterze multidyscyplinarnym. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downl
oad.xsp/WDU20170000356/O/D2017
0356.pdf  

file:///C:/Users/acer/Downloads/628-1200-1-
PB.pdf  

Conflict and Violence  
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty  

Agresja to wszelkie działanie fizyczne lub słowne, których celem jest 
wyrządzenie krzywdy fizycznej lub psychicznej. Przemoc to 
wykorzystanie własnej przewagi nad drugim człowiekiem (fizycznej, 
emocjonalnej, społecznej, duchowej).Problematyka przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i zagrożeń ze strony innych ludzi zawarta jest w 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU19910950425/U/D1
9910425Lj.pdf  

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senato
pracowania/34/plik/ot-613_2.pdf  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf
file:///C:/Users/autok/Downloads/628-1200-1-PB.pdf
file:///C:/Users/autok/Downloads/628-1200-1-PB.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/34/plik/ot-613_2.pdf
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/34/plik/ot-613_2.pdf
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edukacji społecznej na I i II etapie edukacyjnym w szkole podstawowej 
(np. uczeń wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje 
między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich; zna 
zagrożenia ze strony ludzi; wie, do kogo i w jaki sposób należy się 
zwrócić o pomoc) oraz w treściach nauczania etyki (np. identyfikuje się 
ze swoją rodziną i jej tradycjami).  

Some Peaceful Alternatives          

Disarmament          

Nonviolence  
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie   

Przemoc w rodzinie rozumie się jako jednorazowe albo powtarzające 
się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra 
osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, 
nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody 
na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU20051801493/U/D2
0051493Lj.pdf  

http://oficyna-profilaktyczna.pl/pl/p/Broszura-
Przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dziecka/122  

Conflict Resolution, 
Transformation and Prevention  

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej z 17 listopada 2010 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach  

Konflikt oznacza spór dwóch lub więcej członków albo grup, 

wynikający z konieczności dzielenia się ograniczonymi zasobami albo 
pracamilub zajmowania odmiennej pozycji, różnych celów; wartości 
lub postrzeżeń. 

Członkowie czy działy organizacji w trakcie sporu dążą do tego, by ich 
sprawa  

lub punkt widzenia przeważyły nad sprawą lub punktem widzenia 
innych.  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU20102281487/O/D2
0101487.pdf  

  

Human Rights  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 
kwietnia 1997 roku   

Rozdział II Konstytucji normuje sytuację prawną obywateli, określając 
ich wolności, prawa, a także obowiązki względem państwa. Podkreśla 
się wyraźnie, iż wszyscy ludzie są równi wobec prawa. Zabrania 
się dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym z 
jakiejkolwiek przyczyny (art. 32), także ze względu na płeć (art. 33). 
Zapewnia się poszanowanie odrębności obywateli należących 
do mniejszości narodowych (art. 35). 

Konstytucja przyznaje obywatelom wolności i prawa osobiste (ochrona 
życia, wolność i nietykalność osobista, zakaz tortur, nieludzkiego i 
poniżającego traktowania oraz karania i stosowania kar cielesnych (art. 
40), domniemanie niewinności, prawo do sprawiedliwego procesu, 
ochrony życia prywatnego, decydowania o życiu osobistym, wolność 
sumienia i religii, prawa dziecka i instytucja Rzecznika Praw Dziecka, 
prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi 
przekonaniami, wolność myśli, zakaz cenzury prewencyjnej i 
koncesjonowania prasy), polityczne (wolność zgromadzeń, wolność 
zrzeszania się, prawo do uczestnictwa w życiu publicznym, 
decydowaniu o składzie instytucji władzy państwowej poprzez 
uczestnictwo w wyborach, prawo do składania petycji, skarg na 
działanie przedstawicieli władzy), a także ekonomiczne, socjalne i 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU19970780483/U/D1
9970483Lj.pdf  

http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-
wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-
w-praktyce-juz-w-dystrybucji/  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20051801493/U/D20051493Lj.pdf
http://oficyna-profilaktyczna.pl/pl/p/Broszura-Przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dziecka/122
http://oficyna-profilaktyczna.pl/pl/p/Broszura-Przeciwdzialanie-przemocy-wobec-dziecka/122
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102281487/O/D20101487.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102281487/O/D20101487.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102281487/O/D20101487.pdf
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obywatelstwo_polskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskryminacja_(prawo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mniejszo%C5%9B%C4%87_narodowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tortura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kara_cielesna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_religijna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_religijna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_Praw_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_s%C5%82owa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cenzura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolno%C5%9B%C4%87_zgromadze%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wybory
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-w-praktyce-juz-w-dystrybucji/
http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-w-praktyce-juz-w-dystrybucji/
http://www.efhr.eu/2012/07/17/polska-wersja-broszury-rady-europy-prawa-i-wolnosci-w-praktyce-juz-w-dystrybucji/
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kulturalne (wśród nich prawo do własności, dziedziczenia, pracy, 
rodziny, godnego poziomu życia, ochrony zdrowia, zabezpieczenia 
społecznego, prawo do nauki i obowiązek szkolny, autonomia szkół 
wyższych, prawo dostępu do dóbr kultury, wolność badań naukowych i 
twórczości artystycznej, prawa konsumenta i lokatora). 

Human Solidarity    

Solidarność to silna więź duchowa z osobą lub grupą społeczną, oparta 
najczęściej na wspólnocie przekonań lub zbieżności interesów, jedności 
celów lub zgodności działań. Może mieć charakter racjonalny 
i obiektywny lub pozaracjonalny (uczuciowy) i subiektywny (ideowy).  

  
https://etyka.uw.edu.pl/wp-
content/uploads/2015/07/etyka_48_J_Radzi%c
5%84ska.pdf  

Development Based on Justice          

Democratization  
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 
kwietnia 1997 roku   

Proces przeobrażania systemu politycznego celem rozszerzenia uczestn
ictwa politycznego obywateli państwa, wprowadzanie zasad rządzenia 
opartych na współdecydowaniu wszystkich obywateli  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU19970780483/U/D1
9970483Lj.pdf  

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Czlowiek
_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-
t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-
160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-
160.pdf  

Sustainable Development  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska  

Jest to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces 
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z 
zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/do
wnload.xsp/WDU20010620627/U/D2
0010627Lj.pdf  

https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/ha
ndle/item/4686/Koncepcja%20zrownowazoneg
o%20rozwoju%20w%20polityce%20panstwa.pd
f?sequence=1&isAllowed=y  

 

 

 

 

https://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/etyka_48_J_Radzi%c5%84ska.pdf
https://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/etyka_48_J_Radzi%c5%84ska.pdf
https://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2015/07/etyka_48_J_Radzi%c5%84ska.pdf
https://pl.wiktionary.org/wiki/proces#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=przeobra%C5%BCanie&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/system#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/polityczny#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/celem#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/rozszerzenie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/uczestnictwo#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/uczestnictwo#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/polityczny#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/obywatel#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/pa%C5%84stwo#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wprowadzanie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/zasada#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/rz%C4%85dzenie#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/oprze%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/na#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=wsp%C3%B3%C5%82decydowanie&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wszyscy#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/obywatel#pl
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970780483/U/D19970483Lj.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://bazhum.muzhp.pl/media/files/Czlowiek_w_Kulturze/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160/Czlowiek_w_Kulturze-r1994-t3-s151-160.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010620627/U/D20010627Lj.pdf
https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4686/Koncepcja%20zrownowazonego%20rozwoju%20w%20polityce%20panstwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4686/Koncepcja%20zrownowazonego%20rozwoju%20w%20polityce%20panstwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4686/Koncepcja%20zrownowazonego%20rozwoju%20w%20polityce%20panstwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repozytorium.ukw.edu.pl/bitstream/handle/item/4686/Koncepcja%20zrownowazonego%20rozwoju%20w%20polityce%20panstwa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 ДОКЛАД ЗА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ - ПОРТУГАЛИЯ 

2.3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УЧИЛИЩНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2.3.1.1 СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА 

Всеобхватният закон за образователната система, приет през 1986 г. със Закон №. 46/86, 14 

октомври (впоследствие изменен със закони № 115/97, 19 септември 19, 49/2005, 30 август и 

85/2009, 27 август), установява общата рамка на образователната система. 

Съгласно този закон образователната система функционира чрез структури и действия по 

инициатива и отговорност на различни публични, частни и кооперативни институции и организации 

и включва всички средства, използвани за осигуряване на правото на образование, изразено чрез 

гаранция за непрекъснато обучение насочена към насърчаване на цялостното развитие на 

личността, социалния прогрес и демократизацията на обществото. 

Образователната система се прилага за всички - Португалия, континенталните и автономните 

региони (архипелага Мадейра и Азорските острови), но тя трябва да има достатъчно гъвкав и 

разнообразен характер, за да включва всички държави и места, където португалските общности 

живеят или в които има изразен интерес към развитието и разпространение на португалската 

култура. 

Координацията на образователната политика е отговорност на Министерството на образованието за 

основно и средно образование и на Министерството на науката, технологиите и висшето 

образование за висшето образование. 

Достъпът до образование и култура е законно право, предвидено в Конституцията на Португалската 

република (членове 43 и 73) и в Цялостния закон за образователната система (Закон № 46/86, 14 

октомври). 

Също толкова законно е залегнало задължението на държавата да насърчава демократизацията на 

образованието, да допринася за равни възможности, за намаляване на икономическите, социалните 

и културните неравенства, за развитието на личността и духа на толерантност, взаимно 

разбирателство, солидарност и отговорност, към социалния прогрес и демократичното участие в 

обществения живот. 
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Задължителното образование от 6 до 18 години (Закон № 85/2009 от 27 август) е всеобщо, 

задължително и безплатно. Осигурена е свободата да се преподава и да се учи и държавата не може 

да планира образование и култура според какъвто и да е философски, естетически, политически, 

идеологически или религиозен диктат. Държавното образование е неденоминационно. 

Училищната мрежа е организирана в училищни клъстери, съставени от училища, които предлагат 

всички образователни нива от предучилищно образование до средно образование. 

Законът относно автономията, администрацията и управлението на държавните предучилищни 

заведения и основните и средните училища беше преразгледан през 2008 г. Той отговаря на три 

основни цели: 

а. да насърчи семействата и общностите да участват по-активно в училищните стратегии за 

лидерство, като по този начин се гарантира не само правото на агентите, а именно 

преподавателския персонал, да участват в образователния процес, но и да даде възможност 

на всеки, който има законен интерес от дейността и в живота на всяко училище по-ефективен 

капацитет за намеса; 

б. да укрепи училищното лидерство, така че във всяко училище някой на върха да получи 

необходимите правомощия за разработване на образователния проект на училището и да 

изпълнява мерки за образователна политика на място; 

в. да укрепи автономията на училището, предоставяйки на директора на училището по-

голям капацитет да реагира и да създаде система за оценка и отчетност. 

През 2012 г. беше променена системата за автономия, администрация и управление на държавните 

предучилищни заведения и основните и гимназиалните училища с цел постепенно укрепване на 

автономията и по-голяма организационна и педагогическа гъвкавост на училищата, което е от 

съществено значение за подобряване на системата на държавното образование . Тази цел беше 

определена да подпомогне преструктурирането на училищната мрежа, консолидирането и 

разширяването на училищната мрежа с договори за автономия, класиране на ръководни длъжности, 

интегриране на инструментите за управление и консолидиране на културата на оценяване и 

подобряване на отвореността към общността. 

2.3.1.2 ЕТАПИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

Португалската образователна система е разделена на: 

• Предучилищно образование (до началото на основното образование) 

• Основно образование, 9 години (от 6 до 15 години) 

• Средно образование, 3 години (на възраст от 15 до 18 години). 
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Задължителното обучение продължава 12 години, започвайки от 6 и завършвайки на 18-годишна 

възраст или със завършване на средно образование (ISCED 3). 

Посещаването на предучилищно учебно заведение не е задължително, като се отчита важността на 

ролята на семействата в образованието на децата. Все пак е всеобщо за децата от годината, в която 

празнуват своя 4-ти рожден ден (Закон № 85/2009, 27 август, изменен със Закон № 65/2015, 3 юли). 

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Предучилищното образование обхваща деца от 3 години до задължителна възраст. Съществуват 

публична и частна мрежа от институции за предучилищно образование, които се допълват. 

Публичната мрежа се състои от образователни институции към Министерството на образованието и 

Министерството на труда, солидарността и социалното осигуряване. 

Частната мрежа се състои от образователни институции със стопанска и нестопанска цел. 

Педагогическата опека е отговорност на Министерството на образованието, което отговаря за 

осигуряването на педагогическото качество на преподаване в мрежата на предучилищните 

образователни институции. 

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Основното образование продължава девет години и е разделено на три последователни цикъла. 

Всеки цикъл трябва да завърши и надгради предишния, в глобална перспектива: 

• ПЪРВИЯТ ЦИКЪЛ съответства на първите четири години в училище (Класове 1 до 4); 

• ВТОРИЯТ ЦИКЪЛ съответства на следващите две години (тези два цикъла заедно съставляват 

началното образование) (5 и 6 клас); 

• ТРЕТИЯТ ЦИКЛ продължава три години и съответства на прогимназиално образование (7 до 9 

клас). 

Въз основа на Всеобхватния закон за образователната система, основните цели на основното ниво 

на образование са следните: 

• да осигури общо, с обща база образование за всички ученици; 

• да се гарантира, че теоретичните и практическите знания, училището и ежедневието са 

взаимосвързани; 

• да осигури физическо и двигателно развитие; 

• насърчаване на ръчни дейности и насърчаване на художествено образование; 

• да преподава първи чужд език и да започнете втори; 

• да предоставят основните знания, които ще позволят на учениците да продължат обучението си 

или да бъдат допуснати до курсове за професионално обучение; 
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• да развие знания и признателност към специфичните ценности на португалската идентичност, 

език, история и култура; 

• да се развиват автономни нагласи; 

• да осигури на децата със специални образователни потребности подходящи условия за тяхното 

развитие; 

• да създаде условия, които насърчават училищния и образователния успех на всички ученици. 

Водещите принципи на организацията и управлението на учебната програма имат за цел да осигурят 

общо образование за всички граждани чрез придобиване на основни знания и умения, които 

позволяват по-нататъшно изучаване. 

В основното образование, освен общото основно образование, учениците могат да посещават 

специализирани художествени курсове в областта на музиката и танците. 

Основното образование също може да бъде завършено и сертифицирано по различни пътища, 

адаптирани към профила и специфичните характеристики на учениците, като: 

• Курсове за образование и квалификация: възможност за приключване на задължителното 

училищно обучение по гъвкав път, адаптиран към интересите на всеки индивид, било то да 

следва обучение или да стане квалифициран за пазара на труда. 

• Алтернативни учебни пътеки: изключителна мярка (създадена през 2006 г.), която се използва, 

когато учениците не показват напредък по отношение на училищните резултати, дори след 

приемането на мерки, насърчаващи успеха, чиито цели са преориентация на училището. 

• Интегрирана програма за образование и квлификация: насърчава компетентностите за 

гражданство и социални, обществени и солидарни дейности, базирани на практическа и 

диференцирана методология на работа, с цел насърчаване на образованието и професионалното 

развитие. 

СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Средното образование продължава три години. 

Всеобхватният закон за образователната система определя следните цели за средното образование:  

• да осигури развитието на разсъждения, размисли и научно любопитство, както и засилено знание 
за ключовите елементи на хуманистична, художествена, научна и технологична култура, което ще 
формира подходящата когнитивна и методологична основа за по-нататъшно обучение и за навлизане в 
трудов живот; 

• да предоставят на младите хора необходимите знания за разбиране на естетически и културни 
прояви, позволяващи подобряване на техния художествен израз; 

• да насърчава придобиването и прилагането на знания, основаващи се на изучаване, критично 
размишление, наблюдение и експериментиране; 

• да се образоват младите хора, заинтересовани от решаването на проблемите на страната и 
осведомеността по проблемите на международната общност, въз основа на реалностите на регионалния 
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и националния живот и на базата на конкретната реалност на регионалния и националния живот и 
оценката на постоянните ценности на обществото като цяло и по-специално в португалската култура; 

• насърчаване на контакти и опит, укрепване на механизмите за сближаване между училището, 
трудовия живот и общността и засилване на ролята на училището за иновации и участие; 

• да насърчават професионалното ориентиране и обучение на младежите чрез техническа и 
технологична подкрепа, с оглед влизането им в трудовия живот; 

• да се създадат индивидуални и групови работни навици, благоприятстващи развитието на 
нагласи за методична рефлексия, отвореност, чувствителност, откритост и адаптация към промяната. 

Средното образование включва различни видове курсове (Указ-закон № 139/2012, 5 юни). 

 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ ПЪТЕКИ ВЪЗРАСТ КЛАСОВЕ  

Научно-хуманитарни курсове 

15-18  
10-11-12  

Професионални курсове 

Специализирани артистични курсове 

Курсове със специфична програма (курсове по научни 
технологии) 

Курсове за образование и квалификация 

Курсове за чиракуване 

Повтаряне на средното образование Възрастни 

 

Различните видове осигуряване на средно образование имат различни цели и призвания:  

• Научно-хуманитарните курсове са насочени към продължаване на образованието във 
висшето образование; 

• Професионалните курсове са ориентирани към професионалната квалификация на 
учениците, за да навлязат в трудовия живот. Тези курсове предлагат дуално сертифициране и 
осигуряват достъп до след средно образование или висше образование. 

• Специализираните артистични курсове са насочени към по-нататъшни курсове (музика) или 
ориентирани както за навлизане в трудовия живот, така и за по-нататъшни курсове (визуални и 
аудио-визуални изкуства и танци). 

• Курсове със специфична програма (курсове по научни технологии) са курсове за двойно 
сертифициране със специфични учебни програми, предоставяни от някои частни училища. Те 
предлагат основно научно и културно образование, както и техническо обучение, което преподава 
професионални умения; 

• Курсовете за образование и квалификация са възможност за завършване на 
задължителното обучение чрез гъвкав и съобразен курс, отговарящ на интересите на учениците, или 
за продължаване на обучението, или за получаване на специфично обучение, за да бъдете 
квалифицирани за трудов живот; 

• Курсовете по чиракуване позволяват на учениците да получат училищно и професионално 
свидетелство, насочено към пазара на труда и да следват във висше образование; 

• Повтаряне на средно образование е насочено към възрастни, които не са се възползвали от 
образованието в обичайната възраст или не са завършили обучението си. 

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Висшето образование е отговорност на Министерството на науката, технологиите и висшето 

образование (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - MCTES), което също отговаря за 

определянето и прилагането на политики, засягащи системата на науката и технологиите. 

Висшето образование е структурирано в съответствие с Болонските принципи, за да осигури солидна 

научна и културна подготовка, плюс техническо обучение, което подготвя студентите за 

професионален и културен живот, като същевременно развива способността им за иновации и 

прилагане на критичен анализ. 

Португалската система за висше образование е бинарна, която включва университета и 

политехническите системи. Университетите са насочени към предлагане на солидно научно 

обучение, събирайки на усилията и компетенциите на преподавателски и изследователски звена, 

докато Политехниката се фокусира върху професионално и напреднало техническо обучение за 

света на труда. 

Университетските курсове се преподават в университети, университетски институти и всички други 

институции в рамките на университетското образование, а политехническите курсове се преподават 

в политехническите институти и други институции в рамките на политехническото образование, като 

и двете се предлагат от публични, частни и кооперативни институции. 

Въпреки това бинарно разделение, има някои политехнически институции, които са част от 

университетите. 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ 

Обучението и квалификацията на възрастни са съвместна отговорност на Министерството на 

образованието и Министерството на труда, солидарността и социалното осигуряване.  

2.3.1 ОЦЕНКА НА ИНТЕГРИРАНЕТО ЗУС/Ц ЗА МИР В НАЦИОНАЛНИТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДИРЕКТИВИ 

2.3.1.1 НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНЦИАЛ ЗА ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 

МИР 

През последните десетилетия зигзагообразният курс на Статута за гражданско образование в 

училищната програма не позволяваше усвояване на визия и добри практики в училищната култура, 

нито участието на ученици и други партньори в дейности с местните образователни общността и в 

обществото като цяло. 
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Националната стратегия за гражданско образование (Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania 

- ENEC) е изготвена съгласно приоритетите, определени в Програмата за образование на XXI 

конституционно правителство, и е резултат от предложението, разработено и представено от 

Работната група по гражданско образование. 

Националната стратегия за гражданско образование беше съставена като референтен документ, 

който трябва да започне да се прилага през учебната 2017/2018 г. в държавни и частни училища, 

интегриращи проекта за учебна програма за автономия и гъвкавост (Projeto de Autonomia e 

Flexibilidade Curricular - PACF), и в сближаване с профила на учениците на изхода от задължителното 

обучение и основното образование. 

Принципите, областите на компетентност и ценностите, дефинирани в профила на учениците на 

изхода от задължителното образование, се сближават към формирането на личността като 

гражданин с участието, инициирайки пътя на упражняване на гражданството през целия живот. На 

свой ред, основните знания предизвикват знанията, капацитета и нагласите, които трябва да се 

развият от всички ученици, което води до развитието на компетентностите, въведени в профила на 

учениците, в контекста на процес за насърчаване на автономността и гъвкавостта на учебната 

програма. 

По-изразеното присъствие на гражданство в образованието по този начин конфигурира 

намерението да се осигури „набор от права и задължения, които трябва да бъдат предадени при 

формирането на португалски деца и младежи, така че в бъдеще те да бъдат възрастни с гражданско 

поведение, което привилегирова равенството в междуличностните отношения, интегрирането на 

различието, зачитането на правата на човека и оценяването на ценностите и концепциите за 

национално гражданство" (срв. преамбюл на заповед № 6173/2016 от 10 май). 

С цел стабилна конструкция на хуманистичната формация на ученика, за да приеме своето 

гражданство, гарантирайки зачитане на основните демократични ценности и човешки права, както 

на индивидуално, така и на социално ниво, образованието представлява основен инструмент. По 

този начин в компонента на учебната програма за гражданство и развитие учителите имат за мисия 

да подготвят учениците за живот, да бъдат демократични, участващи и хуманистични граждани, във 

време на нарастващо социално и културно многообразие, да насърчават толерантността и 

недискриминацията, както и за потискане на насилствените радикализми. 

Важно е да се посочат някои основни факти, за да се разбере действителното състояние на 

образованието за гражданство и демокрация и ориентацията, дадена на интеграцията на 

образованието за гражданство и демокрация в задължителното образование: 
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• Наличие на натрупан капитал от опит и проекти на училища в цялата страна, особено в 

партньорства с НПО, общини, институции за висше образование (но с регионални асиметрии и 

неуниверсалност на възможностите за обучение по гражданство). 

• Фактът, че училището трябва да е с внимание към проблемите на обществото, подготвяйки 

новите поколения за плурално и демократично съжителство. 

• Зачитане на автономността на училищата при определянето на приоритети и цели, които да 

бъдат включени в техния образователен проект, като се отчита разнообразието от социално-

икономически и географски контекст. 

• Съществуването на набор от образователни ресурси, инструменти и изследователски проучвания 

в подкрепа на образованието за гражданство и устойчиво развитие, но което няма 

систематизация и разпространение в училищата, за да подпомогне преподавателската работа и 

прилагането на стратегии на всяко ниво. 

• Оценяването на спецификите и местните реалности в ущърб на абстрактни и 

деконтекстуализирани тематични подходи от реалното значение на местната диагностика. 

• Констатацията, че гражданството не се научава просто от процеса на реторични процеси, чрез 

трансмисивно преподаване, а от опитни процеси. 

• Гражданството трябва да бъде заложено в самата училищна култура - въз основа на логика на 

участие и съвместна отговорност. 

• Оценяването на гражданството и устойчивото развитие в учебната програма по време на 

задължителното обучение. 

• Необходимостта да се инвестира и интегрира образованието за гражданство в първоначалното 

обучение и в непрекъснатото обучение на учителите. 

2.3.1.2 ОСНОВНАТА РЕФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ИНТЕГРИРА ЗУС/Ц В КОНЦЕПЦИИ ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ДИРЕКТИВИ. 

Практиката на гражданството представлява процес на участие, индивидуален и колективен, който 

апелира към размисъл и действие по проблемите, усетени от всеки един и от обществото. 

Упражняването на гражданството предполага, от страна на всеки индивид и тези, с които той 

взаимодейства, осъзнаване, чиято еволюция придружава динамиката на намеса и социална 

трансформация. Гражданството се превръща в отношение и поведение, като начин да бъдеш в 

обществото, което има за основа човешките права, а именно ценностите на равенството, 

демокрацията и социалната справедливост. 

Като образователен процес, гражданското образование има за цел да допринесе за формирането на 

отговорни, автономни, подкрепящи хора, които познават и упражняват правата и задълженията си в 

диалог и уважение към другите, с демократичен, плуралистичен дух, критичен и творчески. 
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Училището представлява важен контекст за обучението и упражняването на гражданство и отразява 

загрижеността, която е трансверсална за обществото и включва различни измерения на 

образованието за гражданство, като например: 

• Образование за правата на човека. 

• Екологично образование / устойчиво развитие. 

• Образование по пътна безопасност. 

• Финансово образование. 

• Потребителско образование. 

• Обучение по предприемачество. 

• Образование за равенство между половете. 

• Междукултурно образование. 

• Образование за развитие. 

• Образование за отбрана, сигурност и мир. 

• Доброволческо образование за медиите. 

• Европейско измерение на образованието. 

• Здравно и сексуално образование. 

Тъй като тези теми са трансверсални на обществото, включването им в учебната програма изисква 

трансверсален подход, както в дисциплинарните области, така и в дисциплините, както в дейностите 

и проектите, от предучилищното образование до средното образование, съгласно принципите, 

определени в Указ-закон № 139/2012, от 5 юли, с промените, въведени с Указ-Закон No 91/2013 от 

10 юли. 

В основата на тази образователна концепция стои интегративен поглед върху различните области на 

знанието, който пресича цялата образователна практика и предполага, освен динамика на учебната 

програма, и съгласуван и систематичен училищен опит, разширен до контекста, в който това е 

вмъкнато. 

Подходът на учебната програма за образование за гражданство може да приеме различни форми, в 

зависимост от динамиката, възприета от училищата в контекста на тяхната автономия, по-специално 

чрез разработване на проекти и дейности по тяхна инициатива, в партньорство със семействата и 

организациите, които се намесват в рамките на връзката между училището и общността. 

Не се налага като задължителна дисциплина, училищата получават възможността да решат офертата 

си като автономна дисциплина през 1-ви, 2-ри и 3-ти цикъл на основното образование. По този начин 

образованието за гражданство може да се развие в съответствие със специфичните нужди и 

проблеми на образователната общност, в артикулация и в отговор на целите, определени във всеки 

образователен проект на група от училища или негрупирано училище. 



EVER SCHOOLS 
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 

 68 

Като се има предвид значението, което Министерството на образованието и науката признава в тази 

учебна област, в сътрудничество с други публични органи и институции и с различни партньори от 

гражданското общество бяха изготвени документи, които могат да бъдат използвани като 

референтни за справяне с различните измерения на гражданството. 

Важно е да се спомене, че тези справочни и други насочващи документи не представляват базови 

ръководства или програми, а подкрепящи инструменти, които в рамките на автономността на всяко 

учебно заведение могат да бъдат използвани и адаптирани според опциите, които трябва да бъдат 

дефинирани във всеки контекст , рамкиране на практиките, които трябва да бъдат разработени. 

Областите, за които вече съществуват или се произвеждат насочващи материали, са следните:  

• Образование по пътна безопасност: Предполага се като процес на учене през целия живот, който 

включва цялото общество за насърчаване на гражданското поведение и промяна на социалните 

навици, за да се намалят пътните инциденти и по този начин да се допринесе за подобряване на 

качеството на живот на населението. 

• Образование за развитие: стреми се да повиши осведомеността и да разбере причините за 

проблемите и неравенствата в развитието на местно и глобално ниво в контекста на 

взаимозависимост и глобализация, с цел насърчаване на правото и задължението на всички хора 

и на всички народи да участват и допринасят за всеобхватно и устойчиво развитие. 

• Образование за равенство между половете: Целта е да се насърчат равни права и задължения 

за учениците, чрез образование без предразсъдъци и стереотипи за пола, за да се осигурят 

еднакви образователни възможности и възможности на професионално и социално ниво. Този 

процес се основава на прогресивно осъзнаване на реалността, преживяна от учениците, като се 

вземе предвид тяхната историческа еволюция, в перспектива на промяна в нагласите и 

поведението. 

• Образование за човешки права: Тясно е свързано с образование за демократично гражданство, 

особено съсредоточавайки се върху широкия спектър от човешки права и основни свободи, във 

всички аспекти на живота на хората, докато Образованието за демократично гражданство се 

фокусира основно върху демократичните права и отговорности и активно участие в гражданската, 

политическата, социалната, икономическата, правната и културната сфера на обществото. 

• Финансово образование: Което позволява на младите хора да придобиват и развиват знания и 

умения, които са от основно значение за решенията, които ще трябва да вземат по отношение на 

личните им финанси в бъдеще, което им дава възможност като потребители и конкретно като 

потребители на финансови продукти и услуги, да справят се с нарастващата сложност на 

финансовия контекст и инструменти, генерирайки мултиплициращ ефект на информация и 

обучение сред семействата. 

• Образование за сигурност и национална отбрана: има за цел да подчертае специфичния принос 

на органите и структурите на отбраната за утвърждаването и запазването на гражданските права 
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и свободи, както и естеството и целите на неговата дейност в мирно време, и все пак да 

допринесе за защита на националната идентичност и за укрепване на историческата матрица на 

Португалия, а именно като начин за повишаване на осведомеността за значението на културното 

наследство, в рамките на универсалната традиция на взаимозависимост и солидарност между 

народите по света. 

• Насърчаване на доброволчеството: търси участието на деца и младежи в дейности от този 

характер, позволявайки по активен и възможно най-ранен начин разбирането, че защитата на 

основните ценности като солидарност, взаимопомощ и работа, допринася за повишаване на 

качеството на живот и за стимулиране на хармоничното развитие на обществото. Създаването на 

образователна култура, основана на защитата на същите тези ценности, засилва значението на 

доброволчеството като средство за насърчаване на социалното сближаване. 

• Образование в областта на околната среда / устойчиво развитие: Определя като цел 

насърчаването на екологичното съзнание, популяризирането на ценности, промяна в нагласите 

и поведението в лицето на околната среда, за да подготви учениците за упражняване на 

осъзнато, динамично и информирано гражданство в лицето на настоящите екологични 

проблеми. В този контекст е важно учениците да се научат да използват знания, за да 

интерпретират и оценяват заобикалящата ги реалност, да формулират и обсъждат аргументи, да 

поддържат позиции и възможности, основни способности за активно участие в вземането на 

решения въз основа на съвременния свят. 

• Европейското измерение на образованието: Допринася за обучението и участието на учениците 

в европейския проект, увеличавайки тяхното участие, засилвайки защитата на техните права и 

задължения, като по този начин укрепва европейската идентичност и ценности. Целта е да се 

насърчи по-доброто разбиране на Европа и нейните институции, а именно Европейския съюз и 

Съвета на Европа, културното и природно наследство на Европа и проблемите, пред които е 

изправена съвременна Европа. 

• Медийно образование: Цели да насърчи учениците да използват и дешифрират медиите, 

включително достъп до и използване на информационни и комуникационни технологии, с оглед 

възприемане на подходящо поведение и нагласи за използване на критични и сигурни интернет 

и социални мрежи. 

• Здравно и сексуално образование: Цели да предостави на децата и младежите знания, нагласи 

и ценности, които им помагат да правят избор и да вземат подходящи решения за своето здраве 

и тяхното физическо, социално и психическо благосъстояние. Училището трябва да предоставя 

строга информация, свързана със защитата на здравето и превенцията на риска, особено в 

областта на сексуалността, насилието, поведението на храни, употребата на вещества, 

седантизма и злополуките в контекста Училище и дом 

• Обучение по предприемачество: Цели да насърчава придобиването на знания, капацитети и 

нагласи, които насърчават и осигуряват развитието на идеи, инициативи и проекти, с цел 
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създаване, нововъведение или промяна в областта на действие към предизвикателствата, които 

обществото поставя. 

• Потребителско образование: има за цел да предостави информация, която подкрепя 

индивидуалния разумен избор, допринасяйки за солидарността и отговорното поведение на 

ученика като потребител, в контекста на социално-икономическата система, в която правата на 

личността и техните отговорности са формулирани в лицето на устойчивото развитие и общото 

благо. 

• Междукултурно образование: има за цел да насърчи признаването и оценяването на 

многообразието като възможност и източник на обучение за всички, зачитайки 

мултикултурализма на настоящите общества. Той има за цел да развие способността за 

комуникация и да насърчава социалното взаимодействие, създател на идентичности и чувство за 

принадлежност, общо за човечеството. 

2.3.1.3 ТРАНСМИСИЯ НА ОСНОВНИТЕ КОНЦЕПЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР 

Дисциплината гражданство и развитие се интегрира в учебните матрици на началното и средното 

образование съгласно Заповед № 5908/2017 от 5 юли, валидно в областта на социалните и 

хуманитарните науки. 

Нейното прилагане е определено да се случи на ниво училище, но също така да се вземат предвид 

съществуващите заинтересовани страни на местно и национално ниво, което може да бъде от 

значение за по-нататъшното интегриране на гражданското образование в образователната система. 

Като се има предвид това, е възможно прилагането на Гражданското образование на две нива: 

1. На ниво училище, това се случва в клас и глобално на ниво училище 

2. На местно ниво с участието на местните заинтересовани страни. 

НА НИВО КЛАС 

Предучилищно образование и 1-ви цикъл на основното образование: Интегрирано в учебната 

програма, отговорност на класния учител и резултатът от решението за областите за работа и 

компетенциите, които трябва да се развиват през цялата година, определени в факултетния съвет и 

оформено в стратегия за гражданско образование в училище. 

2-ри и 3-ти цикъл на основното образование: Интегрирано като автономна дисциплина - 

Гражданство и развитие - под отговорността на учителя и произтичащо от решението за областите 

на работа и компетенциите, които трябва да се развиват през годината, определени от Съвета на 

класа и оформено в стратегията за гражданско образование в училище; 
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Дисциплината „Гражданство и развитие“, като автономна дисциплина, представлява пространство, 

което потенцира валоризацията на интердисциплинарен подход на нивото на Съвет на класа, където 

се установи учебната взаимовръзка с други дисциплини, на ниво обучение. 

Дисциплината "Гражданство и развитие" може да работи полугодишно, годишно или в друга 

организация на графика, запазвайки възможността училището да управлява разпределението си 

през цялата година с гъвкавост, позволявайки реализацията на интердисциплинарни проекти. 

Процесът на преподаване, учене и оценяване в тази дисциплина трябва да интегрира и отразява 

компетентностите от познавателен, личен, социален и емоционален характер, разработени и 

демонстрирани от всеки ученик и ученик чрез доказателства. 

Оценката на придобитите знания в дисциплината „Гражданство и развитие“ се определя от 

действащите правни норми за всяко ниво на образование. 

ГЛОБАЛНО НА НИВО УЧИЛИЩЕ  

Цялото училище трябва да се основава на ежедневните си практики в ценности и принципи на 

гражданството, за да се създаде отворен и свободен климат за активно обсъждане на решения, 

засягащи живота на всички членове на училищната общност. 

Разнообразието от методики и педагогически практики, възприети в училището, трябва да 

стимулира прилагането в реалния опит на участие и опит на гражданството, по подходящ начин за 

всяко ниво на образование и преподаване. 

Във всяко училище стратегията за образование за гражданство формира училищната култура, която 

се изразява чрез нагласи, ценности, правила, ежедневни практики, принципи и процедури, 

възприети както на глобалното ниво на училището, така и на ниво класна стая. 

Успехът на прилагането на тази стратегия е неразривно свързан с културата на всяко училище и 

възможностите, дадени на учениците да участват във вземането на решения, особено тези, които ги 

засягат. 

Проектите, разработени в дисциплината „Гражданство и развитие“, както и други проекти, 

изпълнявани в училището, трябва да бъдат съчетани с училищната стратегия за гражданско 

образование и да се разработват за предпочитане в партньорство с организации от общността и дори 

могат да се разпростират върху други училища в мрежова работна перспектива. 

Проектирането и разработването на проекти въз основа на нуждите, ресурсите и потенциала на 

общността обединява реални ситуации на опит в гражданството. 

Обученията в дисциплината гражданство и развитие се основават на развитието на когнитивни, 

личностни, социални и емоционални компетенции, закрепени в учебната програма, разработени в 
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непрекъснат цикъл и в прогресия на "Отражение-предвиждане-действие", в което учениците да се 

учат чрез предизвикателствата на реалния живот, надхвърляйки класната стая и училището, и 

отчитайки последиците от техните решения и действия, както за тяхното индивидуално, така и за 

колективно бъдеще. 

Училището, в рамките на своята автономия, е отговорно за наблюдението и оценката на своята 

стратегия за гражданско образование, определяне на методологията, която ще се прилага и 

показателите за въздействие, а именно в училищната култура, управлението на училището, връзката 

с общността. 

Оценката на стратегията във всяко училище трябва да бъде съчетана със съответния процес на 

самооценка. 

Работната група препоръча разработването на стратегия „Образование за гражданство“ във всяко 

училище да бъде един от аспектите на неговата външна оценка, създавайки знания, които 

подобряват реализацията на проучвания и изследователски проекти на Препоръки на макро ниво 

на образователната система. 

АРТИКУЛАЦИЯ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

Желателно е училищата, за разработването на своята стратегия за гражданско образование, да 

установят партньорства с организации извън училището. 

Като примери, следните видове субекти са идентифицирани и препоръчани от Министерството на 

образованието: 

• Висши училища и изследователски центрове и мрежи. 

• Асоциации за непълнолетни. 

• НПО 

• Общини и техните органи. 

• Местни, регионални и национални обществени услуги. 

• Групи от граждани / организирани хора, като доброволчески групи. 

• Социална медия. 

• Компании от публичния и частния сектор. 

Артикулацията с местните власти и общините чрез Общинския образователен съвет и съответния 

общински образователен стратегически план изглежда като практика за преимущество на 

училищата чрез подобряване на решенията за допълване и сближаване, способни да генерират 

местни и регионални синергии, които в контекстуален начин допринасят за разработване на реален 

опит за участие и опит за гражданство.  
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2.3.2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – MАТРИЦА НА КОНЦЕПЦИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В МИР НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

Knowledge Content Areas 
that need to be developed 

in peace education 
National educational system 

Designation 
National 
Concept 

Designation 
National concept description Source document obs 

1.Holistic Concept of Peace  Cultura da paz  

Uma Cultura da Paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados: 

a) No respeito pela vida, no fim da violência e na promoção e prática da não-violência por meio da educação, 
do diálogo e da cooperação;b) No pleno respeito dos princípios de soberania, integridade territorial e 
independência política dos Estados e de não ingerência nos assuntos que são, essencialmente, de jurisdição 
interna dos Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e o Direito Internacional; 

c) No pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais; 
d) No compromisso com a solução pacífica dos conflitos; 

e) Nos esforços para satisfazer as necessidades de desenvolvimento e proteção do meio-ambiente para as 
gerações presente e futuras; 

f) No respeito e promoção do direito ao desenvolvimento; 
g) No respeito e fomento da igualdade de direitos e oportunidades de mulheres e homens; 

h) No respeito e fomento do direito de todas as pessoas à liberdade de expressão, opinião e informação; 
i) Na adesão aos princípios de liberdade, justiça, democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, pluralismo, 
diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis da sociedade e entre as nações; 
j) e animados por uma atmosfera nacional e internacional que favoreça a paz  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

DE ACORDO COM: Assembleia-Geral das 
Nações Unidas, 1999. Declaração e 
Programa de Acção sobre uma Cultura 
da Paz (Resolução A/ RES/53/243, 
aprovada em 6 de outubro).,  

2.Conflict and Violence  Conflito e 
violência  

Conflito - uma situação em que duas ou mais pessoas com perspectivas e interesses diferentes, aparentemente opostos e 
mutuamente exclusivos, podem desenvolver atitudes de hostilidade. 

Violência - A violência tem como objectivo ferir ou coagir o outro, física ou psicologicamente, a fim de lhe causar prejuízo. 
Pode assumir a forma de discriminação quando tem por base estereótipos (culturais, físicos, etários, étnicos, de 
género...), ou seja, representações negativas e deturpadas das diferenças.  

Cidadania e Segurança 
(Ministério da Educação,)    

3.Some Peaceful Alternatives          

Disarmament  Desarmamento  A colecta, controlo e eliminac ̧ão das armas de pequeno porte, munic ̧ões, explosivos e armas ligeiras no seio 
dos combatentes e muitas vezes da populac ̧ão civil (UNDPKO, 1999).  

Marisa Borges; 
Programa de 
Doutoramento 
Política Internacional 
e Resolução de 
Conflitos; Bolseira de 
doutoramento da 
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Fundac ̧ão para a 
Ciência e Tecnologia,  

2009  

Nonviolence  Não Violência  
(do sânscrito: ; transl.: ahimṣā , "não violência", "ausência de desejo de ferir ou matar") é a prática pessoal de não causar 
sofrimento a si próprio ou a outros seres sob qualquer circunstância. Ela surgiu da crença de que ferir pessoas, animais ou 
o meio ambiente não é necessário para se conseguir vantagens. Se refere a uma filosofia geral de abstenção da violência, 
tendo, como base, princípios religiosos, espirituais e morais.  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

In Wikipedia Portugal 

Conflict Resolution, 
Transformation and Prevention  

Resolução, 
transformação e 
prevenção de 
conflitos  

See observations  
REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ  

Also appears in Cidadania e Segurança 
(Ministério da Educação,)  

Human Rights  Direitos humanos  
Nações Unidas, 1948. Carta dos Direitos Humanos: Declaração Universal dos Direitos do Homem. Adotada e 
proclamada pela  

Assembleia Geral das Nações Unidas na sua Resolução 217A (III), de 10 de dezembro de 1948.  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

In: Nações Unidas, 1948. Carta dos 
Direitos Humanos: Declaração Universal 
dos Direitos do Homem. Adotada e 
proclamada pela  

Assembleia Geral das Nações Unidas na 
sua Resolução 217A (III), de 10 de 
dezembro de 1948.  

Human Solidarity  Solidariedade 
humana  See observations  

REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E 
A PAZ (MNE, 2017)  

Does not appear individualized but in 
conjuction of the subjects presented at 
the REFERENCIAL DE EDUCAÇÃO PARA A 
SEGURANÇA, A DEFESA E A PAZ  

Development Based on Justice  
Desenvolvimento 
baseado na 
justiça  

Not identified      

Democratization  Democratização  See observations    
OBS: Does not appear specifically but its 
referenced in REFERENCIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA A SEGURANÇA, A 
DEFESA E A PAZ (MNE, 2017)  

Sustainable Development  Desenvolvimento 
sustentável  

“É o desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, significa possibilitar que as pessoas, agora e no futuro, 
atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de realização humana e cultural, fazendo, ao 
mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais.” 

—Relatório Brundtland  

Relatório Brundtland, “o 
Nosso Futuro Comum”, 
ONU, 1987 

Referencial de Educação 
Ambiental para a 
Sustentabilidade (MNE, 
Abril 2018)  

  

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A2nscrito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Translitera%C3%A7%C3%A3o%22%20/o%20%22Translitera%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%AAncia
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Skills that need to be developed in 
peace education National educational system 

Designation National Concept Designation National concept description Source document obsservations 

Reflection  Reflexão  Refletir é pensar, abordar um tema, que nos intriga, por vezes  Wikipedia    
Critical Thinking and Analysis  

Pensamento critico e análise  

Pensamento crítico é um julgamento propositado e reflexivo sobre o que acreditar ou o 
que fazer em resposta a uma observação, experiência, expressão verbal ou escrita, 
ou argumentos. Pensamento crítico pode envolver determinar o significado e 
significância do que está sendo observado ou expresso, ou, em relação a uma dada 
inferência ou argumento, determinar se há justificativa adequada para aceitar a 
conclusão como sendo verdadeira.  

Wikipedia    

Decision making  Tomada de decisão  processo cognitivo que resulta na selecção de uma opção entre várias alternativas.  Wikipedia    
Imagination  Imaginação  Imaginação é uma capacidade mental que permite a representação de objetos segundo 

aquelas qualidades dos mesmos que são dadas à mente através dos sentidos  Wikipedia    
Communication  

Comunicação  
Do latim communicatio.onis, que significa "ação de participar"É um processo que 
envolve a troca de informações entre dois ou mais interlocutores por meio de signos e 
regras semióticas mutuamente entendíveis. Trata-se de um processo social primário, 
que permite criar e interpretar mensagens que provocam uma resposta.  

wikipedia    

Conflict Resolution  Resolução de conflitos  Without direct definition found      
Empathy  

empatia  

A empatia envolve três componentes: afetivo, cognitivo e reguladores de emoções. O 
componente afetivo baseia-se na partilha e na compreensão de estados emocionais de 
outros. O componente cognitivo refere-se à capacidade de deliberar sobre os estados 
mentais de outras pessoas. A regulação das emoções lida com o grau das respostas 
empáticas.[1] Empatia parte da perspectiva referencial que é pessoal a ela, ciente das 
próprias limitações em acurácia, sem confundir a si mesmo com o outro. Em outras 
palavras, seria o exercício afetivo e cognitivo de buscar interagir percebendo a situação 
sendo vivida por outra pessoa (em primeira pessoa do singular), além da própria 
situação.  

wikipedia    

Group Building  
Sem tradução directa; Construção de grupo.  

Ou group Building, termo coletivo para vários tipos de atividades utilizadas para 
aprimorar as relações sociais e definir funções dentro das equipes, muitas vezes 
envolvendo tarefas colaborativas.  

Adaptado de wikipedia 
(Em)    

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Observa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Experi%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o_interpessoal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escrita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argumento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o_mental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sentidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinal_(teoria_da_informa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empatia#cite_note-Eres,_R._2013-1
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ATTITUDE/SKILLS NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 

DESIGNATION NATIONAL CONCEPT 
DESIGNATION NATIONAL CONCEPT DESCRIPTION SOURCE 

DOCUMENT OBSERVATIONS 

Self respect  Respeito próprio  Without direct definition found      
Respect for Others  Respeito por terceiros  Without direct definition found      
Respect for Life/Nonviolence  Respeito pela vida/não violência  Without direct definition found      
Gender Equality  Igualdade de género  (também chamada de igualdade entre os sexos ou igualdade sexual) é um conceito que define a busca 

da igualdade entre os membros dos dois géneros humanos, homens e mulheres,  derivado de uma crença numa 
injustiça, existente em diversas formas, de desigualdade entre os sexos. Em suma, é a equivalência social entre os 
vários gêneros. Enquanto o conceito pode referir-se às diferenças sociais entre homens e mulheres, estende-se a 
todo o espectro da identidade de gênero.  

wikipedia    

Compassion  compaixão  (do termo latino compassione). 

Pode ser descrito como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Não deve ser confundida 
com empatia. A compaixão frequentemente combina-se a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de outro 
ser senciente, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem.  

wikipedia    

Global Concern  Preocupação Global  Without direct definition found      
Ecological Concern  Preocupação ecológica  Without direct definition found      
Openness/Tolerance  Abertura/tolerância  Without direct definition found      
Justice  Justiça  Justiça é um conceito abstrato que se refere a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio, que 

por si só, deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas 
em determinado grupo social 

Em um sentido mais amplo, pode ser considerado como um termo abstrato que designa o respeito pelo direito de 
terceiros, a aplicação ou reposição do seu direito por ser maior em virtude moral ou material. A justiça pode ser 
reconhecida por mecanismos automáticos ou intuitivos nas relações sociais, ou por mediação através dos 
tribunais, através do Poder Judiciário.  

wikipedia    

Social Responsibility  Responsabilidade social  Diz respeito ao cumprimento dos deveres e obrigações dos indivíduos e empresas para com a sociedade em geral.  Wikipedia    
Positive Vision  VIsão Positiva  Without direct definition found      

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(sociedade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulher
https://pt.wikipedia.org/wiki/Identidade_de_g%C3%AAnero
https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Emo%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empatia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Desejo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sofrimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abstra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Intera%C3%A7%C3%A3o_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interesse
https://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_Judici%C3%A1rio
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2.3.3 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ, НАЛИЧНИ ЗА ПОДКРЕПА НА ТРАНСМИСИЯ НА 

КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР 

KNOWLEDGE 

CONCEPT 
DESIGNATION 

PEDAGOGICAL 
TOOL TITLE DESCRIPTION SUPPORT TYPE PUBLIC 

EDUCATI
ON 

GRADE 
FORMAT AVAILABILITY LINK 

1.Holistic Concept of 
Peace  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as it 
refers to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines  

Digital  
Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º and 3º 
CEB  pdf  Free to use  http://aidglobal.org/files/2018_01_19_GU

IA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese. 

Digital  
Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  
http://www.educarparacooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

2.Conflict and 
Violence  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese. 

Digital  
Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  
http://www.educarparacooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

3.Some Peaceful 
Alternatives                  



EVER SCHOOLS 
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 78 

- Disarmament                  

- Nonviolence  
Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º and 3º 
CEB  pdf  Free to use  

http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pd
f  

- Conflict 
Resolution, 
Transformation 
and Prevention  

                

- Human Rights  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º and 3º 
CEB  pdf  Free to use  

http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pd
f  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese. 

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  
http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades 
de Educação para o 

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 

digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

1º e 2º CEB  pdf  Free  
http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  
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Desenvolvimento 
para os 1.º e 2.º Ciclos  

emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

- Human Solidarity                  

- Development 
Based on Justice  

Global Schools. 
Propostas de 
integração curricular 
da Educação para o 
Desenvolvimento e 
Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

  digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

1º e 2º CEB  pdf  Free to use  

https://drive.google.com/file/d/1TO
-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  

- Democratization                  

- Sustainable 
Development  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para 
a Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º and 3º 
ciclo  

pdf  Free to use  
http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pd
f  

Global Schools. 
Propostas de 
integração curricular 
da Educação para o 
Desenvolvimento e 
Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

This publication encompasses a set of didactic proposals designed 
in the perspective of integrating the objectives of education for 
GLOBAL citizenship in the curricula of the 1st and 2nd cycles of 
basic education. These proposals seek to highlight how these 
themes can be articulated with different areas of knowledge, 
giving rise to educational practices geared towards the formation 
of global citizens. 

Based on the referential of education for development (MNE, 
2016), this educational resource includes activities related to the 
following subthemes of that referential : Cultural diversity and 
visions of the world; Visions of the future, alternatives and social 
transformation; Globalization and increasing complexity of human 
societies; Inequalities, poverty and social exclusion; Rights, duties 
and responsibilities; Planetary community; Construction of a fair 
and sustainable world society.  

Digital 
book  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

1º e 2º CEB  pdf  Free to use  

https://drive.google.com/file/d/1TO
-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  
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Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades 
de Educação para o 
Desenvolvimento 
para os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

1º e 2º CEB  pdf  Free  
http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Manual de Educação 
para a Cidadania 
Global: uma proposta 
de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino 
Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  
http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 
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SKILLS 

CONCEPT 

DESIGNATION 
PEDAGOGICAL TOOL TITLE DESCRIPTION SUPPORT TYPE PUBLIC 

EDUCATION 

GRADE 
FORMAT AVAILABILITY LINK 

Reflection                  

Critical Thinking 
and Analysis  

Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

Decision making  
Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

Imagination  
Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

Communication                  

Conflict 
Resolution  

Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  
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Empathy                  

Group Building  
Manual de Educação para a Cidadania 
Global: uma proposta de articulação para o 
2o Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

Teachers, 
Educators and 
other 
education 
professionals  

2º CEB  pdf  Free to use  

http://www.educarpara
cooperar.pt/wp-
content/uploads/FINAL_
Manual-Cidadania-
Global_Digital.pdf  

 

  



EVER SCHOOLS 
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 83 

ATTITUDES/VALUES 

Concept 
Designation 

Pedagogical tool 
title Description support Type Public Education 

Grade Format Availability Link 

Self-respect  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf  

Respect for Others  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf  

Respect for 
Life/Nonviolence        

  
        

Gender Equality  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para a 
Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

DIGITAL  professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º and 3º ciclo  

  

Free to use  
http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Global Schools. 
Propostas de integração 
curricular da Educação 
para o Desenvolvimento 
e Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

This publication encompasses a set of didactic proposals designed 
in the perspective of integrating the objectives of education for 
GLOBAL citizenship in the curricula of the 1st and 2nd cycles of 
basic education. These proposals seek to highlight how these 
themes can be articulated with different areas of knowledge, 
giving rise to educational practices geared towards the formation 
of global citizens. 

DIGITAL  professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

1º e 2º CEB  PDF  Free to use  
https://drive.google.com/file/d/1TO-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  
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Based on the referential of education for development (MNE, 
2016), this educational resource includes activities related to the 
following subthemes of that referential : Cultural diversity and 
visions of the world; Visions of the future, alternatives and social 
transformation; Globalization and increasing complexity of human 
societies; Inequalities, poverty and social exclusion; Rights, duties 
and responsibilities; Planetary community; Construction of a fair 
and sustainable world society.  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação 

2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos 

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação 

1º e 2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Compassion                  

Global Concern  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para a 
Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação 

2º and 3º ciclo  PDF  

Free to use  
http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

DIGITAL  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação 

1º e 2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  
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Ecological Concern  

Mochila do Soldado – 
Partir da Guerra para a 
Paz  

This resource, aimed at educators, teachers and professionals in 
the area of heritage, used the historical route of the lines of 
Torres as a strategy of materializing the concepts of 
environmental sustainability, peace, human rights, gender 
equality. 

Starting from a context historically known as the Peninsular War 
(1807-1814) – armed conflict involving four European sovereign 
States (Portugal, Spain, France and England) – and focusing on the 
French invasions of Portugal ( 1807-1810), this resource, as 
referred to AIDGLOBAL, "integrates a pedagogical guide 
accompanied by various props, images, character cards and forms 
of support to activities" and articulates them with programmatic 
contents of various disciplines.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º and 3º ciclo  

PDF  

Free to use  

http://aidglobal.org/files/2018_01_1
9_GUIA_Mochila_Soldado_FINAL.pdf  

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

1º e 2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Openness/Tolerance  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  2º CEB  

PDF  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

1º e 2º CEB  

pdf  Free to use  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Justice  

Global Schools. 
Propostas de integração 
curricular da Educação 
para o Desenvolvimento 
e Cidadania Global no 
1.º e 2.º CEB  

This publication encompasses a set of didactic proposals designed 
in the perspective of integrating the objectives of education for 
GLOBAL citizenship in the curricula of the 1st and 2nd cycles of 
basic education. These proposals seek to highlight how these 
themes can be articulated with different areas of knowledge, 
giving rise to educational practices geared towards the formation 
of global citizens. 

Based on the referential of education for development (MNE, 
2016), this educational resource includes activities related to the 
following subthemes of that referential : Cultural diversity and 

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

1º e 2º CEB  pdf  Free to use  
https://drive.google.com/file/d/1TO-
WqMza3z0cBWD331oR1qVnNOqnp-
8t/view  
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visions of the world; Visions of the future, alternatives and social 
transformation; Globalization and increasing complexity of human 
societies; Inequalities, poverty and social exclusion; Rights, duties 
and responsibilities; Planetary community; Construction of a fair 
and sustainable world society.  

Social Responsibility  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

2º CEB  

pdf  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 

Pensar o Mundo – 
Fichas de Atividades de 
Educação para o 
Desenvolvimento para 
os 1.º e 2.º Ciclos  

Also Developed by AIDGLOGAL NGO this resource proposes a set 
of activities to be streamlined by the teachers of the 1st and 2nd 
cycles, in the classrooms, with their students. It is part of the 
project "Today the Children, tomorrow the World", which 
emerged from the observation of the need to increase and 
diversify the offer of pedagogical resources of education for 
development in the early years of formal education.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  

1º e 2º CEB  

pdf  Free  

http://www.aidglobal.org/userfiles/f
ile/Pensar%20o%20Mundo/Pensar%
20o%20Mundo%201º%20CICLO.pdf  

Self respect  

Manual de Educação 
para a Cidadania Global: 
uma proposta de 
articulação para o 2o 
Ciclo do Ensino Básico  

This resource aims to foster integration practices of education for 
Global citizenship in the basic education curriculum, particularly in 
the 2nd cycle. This educational resource for teacher support 
presents a set of pedagogical proposals that reflect the 
articulation of themes of education for Global citizenship (such as 
sustainable development, human rights, interculturality) with 
contents of Four disciplines: natural sciences; History and 
geography of Portugal; Math and Portuguese.  

Digital  

professores, 
educadores e 
outros 
profissionais de 
educação  2º CEB  

pdf  Free to use  

http://www.educarparacooperar.pt/
wp-content/uploads/FINAL_Manual-
Cidadania-Global_Digital.pdf 
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 ДОКЛАД ЗА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ - ИТАЛИЯ 

2.4.1 ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА УЧИЛИЩНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2.4.1.1 СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА 

Италианската образователна система е организирана, както следва: 

• Предучилищно училище (scuola dell’infanzia) за деца между 3 и 6 годишна възраст; 

• Първи цикъл на обучение с продължителност 8 години, съставен от: начално училище (scuola 

primaria), с продължителност 5 години, за деца между 6 и 11 години; прогимназиално училище 

(scuola secondaria di I grado), с продължителност 3 години, за деца на възраст между 11 и 14 

години; 

• Втори цикъл на обучение, предлагащ два различни пътя: държавно гимназиално образование 

(scuola secondaria di II grado), продължаващо 5 години за ученици от 14 до 19-годишна възраст. 

Предлага се от лицеи, технически институти и професионални институти; три и четиригодишни 

курсове за професионално обучение (IFP). Организира се от регионите; 

• висше образование, предлагано от университети, включително политехника, институти на 

системата за висше образование в областта на изкуството и музиката (Alta Formazione Artistica e 

Musicale, AFAM) и висши технически институти (Istituti Tecnici Superiori, ITS). 

Образованието е задължително в продължение на десет години на възраст между 6 и 16 години. 

Това обхваща целия първи цикъл на обучение, който продължава осем години (пет години основно 

и три години прогимназиално училище) и първите две години от вторият цикъл. След завършване 

на първия цикъл на обучение, последните две години задължително образование (от 14 до 16-

годишна възраст) могат да бъдат предприети в държавно гимназиално училище (лицей, технически 

институт или професионален институт), или на три или четиригодишен курс за професионално 

образование и обучение, който е в юрисдикцията на регионите. 

Освен това всеки има право и задължение (diritto / dovere) да получи образование и обучение в 

продължение на най-малко 12 години в рамките на образователната система или докато придобие 

тригодишна професионална квалификация до 18-годишна възраст. 

И накрая, 15-годишните могат да прекарат и последната година от задължителното образование на 

чиракуване, при специфично споразумение между регионите, Министерството на труда, 

Министерството на образованието и синдикатите. Задължителното образование се отнася както за 
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записване, така и за посещаемост. Може да се реализира или в държавно училище, или в 

недържавно, публично субсидирано училище (scuola paritaria) или дори, при определени условия, 

чрез домашно обучение или частни училища. 

Регионалните тригодишни курсове за професионално обучение се предлагат от съответните агенции 

за обучение. 

Родителите или настойниците са отговорни за това децата да завършат задължително образование, 

докато местните власти, на територията на които пребивават учениците, и директорите на 

училищата, които те посещават, са отговорни за надзора на завършването на задължителното им 

образование. След като навършат училище, младите хора, които не продължават да учат, получават 

сертификат за завършено задължително образование и придобитите умения. Тези умения 

допринасят за кредити за обучение към всяка професионална квалификация. 

Достъпът до висше образование (университет, AFAM и ITS) е само за ученици, които са положили 

държавния изпит в края на гимназията. Независимо от това, специфичните условия за прием се 

решават от Министерството на образованието, университета и научните изследвания (MIUR) или от 

отделните университети и институти AFAM. 

Тригодишната професионална квалификация и четиригодишната професионална диплома, 

издадени при успешно завършване на регионални курсове за професионално обучение, позволяват 

влизане в регионално професионално обучение от второ ниво. 

Притежателите на сертификат за завършено средно образование също имат право на 

професионални курсове от второ ниво. 

Частно образование: 

Член 33 от италианската конституция определя два основни принципа: държавата е длъжна да 

осигури държавна училищна система, достъпна за всички млади хора; организации и частни лица 

имат право да създават училища и колежи за образование безплатно за държавата. Освен това 

публично субсидираните училища (scuole paritarie) могат да издават сертификати със същата правна 

стойност като квалификациите от държавни училища от същия тип и ниво. Такива училища са 

свободни да избират своя собствена културна ориентация и образователно-преподавателски 

подход. Училищата с нестопанска цел се възползват от специални данъчни облекчения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНО И / ИЛИ РЕГИОНАЛНО НИВО 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНО НИВО: 

Министерството на образованието, университета и научните изследвания (MIUR) отговаря за общата 

администрация на национално ниво. Училищното образование се организира на децентрализирано 

ниво от MIUR чрез регионалните училищни офиси (Uffici Scolastici Regionali, USR), които работят на 
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провинциално ниво. Няма децентрализирани офиси на MIUR на общинско ниво, нито има 

децентрализирани офиси на MIUR за висше образование. Освен това MIUR има няколко органа и 

агенции, работещи на национално ниво с представителни, консултативни, мониторингови и 

оценителни функции за училищата и за университетите и институтите за висше образование по 

изкуството и музиката (AFAM). Министерството на образованието, университета и научните 

изследвания (MIUR) е със седалище в Рим. Министърът отговаря за определянето на политиката с 

помощта на заместник-министър, подсекретари и с бюрата за пряко сътрудничество, включително 

кабинета на министъра, който координира дейностите на специалните съветници, законодателния 

кабинет, административния офис на Министерство, техническия офис и пресцентъра. MIUR е 

организиран в три отдела. „Отделът за системата за образование и обучение“ е отговорен за общата 

организация на училищната система, за определяне на целите на образованието и обучението и 

правното и икономическото състояние на училищния персонал. „Отдел за планиране и управление 

на човешки, финансови и капиталови ресурси“ отговаря за финансовата политика, обществените 

поръчки, административните човешки ресурси в училищата и управлението на информационните 

системи. „Отделът за висше образование и изследвания“ е отговорен за висшето образование, по-

конкретно за насоките, общото регулиране и финансирането на университетите; наблюдение и 

оценка на университети и институти за висше образование по изкуствата и музиката (AFAM); 

студентски статус; прилагане на европейското и международното законодателство; подкрепа, 

планиране и координация на изследователски дейности на национално, международно и 

европейско ниво. Регионалният училищен офис (Ufficio Scolastico Regionale, USR) е клон на 

Министерството на образованието, университета и научните изследвания (MIUR). Обикновено той е 

разделен на местни офиси, в зависимост от неговите задължения и местни изисквания. USR 

контролира спазването на общите разпоредби за образование и минималните изисквания за 

ефективност, ефективността на обучителните действия и спазването на стандартите.  

Местните офиси, които работят на провинциално ниво, са вътрешно подразделение на 

Регионалното училищно управление и нямат автономия. Местните офиси подкрепят и съветват 

училищата относно административни и счетоводни процедури и планирането и иновациите на 

образователната оферта. Те наблюдават прилагането на разпоредбите относно училищните сгради 

и безопасността и се занимават с интеграцията на ученици имигранти и ученици със специални 

нужди, насърчаването на участието на учениците в училищата и в сътрудничество с общините следят 

за спазването на задължителното училищно обучение. Те също така извършват всякакви дейности, 

които са им делегирани от ръководителя на регионалното училищно управление. 

Други органи и агенции 

Министерството на образованието, университета и научните изследвания (MIUR) има няколко 

органа и агенции, работещи на национално ниво: 
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• Националният съвет по образованието (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione), 

консултативен орган, който подпомага министъра при планирането и надзора на 

образователната политика, 

• Националният институт за оценка на образователната система (Istituto nazionale per la valutazione 

del system di istruzione, INVALSI) 

• Националният институт по документация, иновации и образователни изследвания (Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE). 

За тригодишните курсове за професионално обучение Институтът за развитие на професионално 

обучение за работници (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, ISFOL) е 

референтният орган за изследвания и мониторинг, политика и насоки към регионите. 

На ниво висше образование Националният университетски съвет (Consiglio Universitario Nazionale, 

CUN) и Националният съвет за висше образование по изкуствата и музиката (Consiglio nazionale per 

l'Alta formazione artistica e musicale, CNAM), съответно за университети и системи AFAM, всеки от тях 

е натоварен с формулиране на становища и предложения по въпроси от общ интерес и по-специално 

планиране, одобряване на университетските правила за преподаване и назначаване на професори 

и изследователи. 

Националният съвет на университетските студенти (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - 

CNSU) е представителният орган на студентите на национално ниво, с роля за консултации и 

препоръки по въпроси от общ интерес за университетския сектор. 

Осигуряването на качеството се гарантира чрез Националната агенция за оценка на 

университетската и изследователската система (Agenzia nazionale per la valutazione del sistem 

universitario e della ricerca - Anvur), публичен орган под юрисдикцията на Министерството на 

образованието, университета и научните изследвания. И накрая, Конференцията на ректорите на 

италианските университети (Conferenza dei Rettori delle Università italiane - CRUI) дава своето 

становище по тригодишния план, изготвен от министерството относно целите на университетската 

система и разпределението на финансовите ресурси. Той също така дава препоръки в области, 

насочени към оптимизиране на управлението на преподаването и научните разпоредби. 

Предучилищните, началните, средните и след средните училища на предучилищно, основно и 

средно ниво имат преподавателска, организационна и изследователска автономия. 

През 2000 г. училищата получиха автономия и юридически статут. 

От учебната 1995/1996 г. е възможно да се създадат така наречените всеобхватни институти. 

Това са групи от начални училища, прогимназии и предучилищни училища, управлявани от един 

училищен ръководител. 
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Министерството на образованието (MIUR) определя обща рамка за училищна автономия, за да се 

осигури еднаквост в италианската образователна система. Всъщност Министерството на 

образованието определя общите цели на образователния процес, „специфичните учебни цели“ за 

уменията на учениците, предметите по минималната национална учебна програма и годишния брой 

учебни часове, посветени на тях, общия годишен задължителен график за учебните програми, 

стандарти за качество на образователните услуги, общи критерии за оценка на учениците, общи 

критерии за организацията на учебните пътеки за образование на възрастни. Всяко училище изготвя 

своя образователна оферта. 

Организацията на държавата на провинциално ниво е наскоро ревизирана. По този начин 

отговорностите на провинциите в образованието могат да се променят в бъдеще. 

Планът (Piano dell’offerta formativa, POF), е основният документ, определящ културната и планираща 

идентичност на училището. То трябва да е в съответствие с общите и образователните цели на 

различните видове обучение и специализации, определени на национално ниво, и в същото време 

да отразява културните, социалните и икономическите изисквания на местно ниво. 

POF се изготвя от учителския съвет (Collegio dei docenti) въз основа на общи цели, определени от 

областния / училищния съвет и като се вземат предвид предложенията и съветите на родителските 

организации и сдружения и, само на ниво гимназия, ученическите сдружения. 

POF трябва да бъде одобрен от областния / училищния съвет и да бъде предоставен на учениците и 

техните родители при записването им. 

Училищата се администрират и управляват от различните органи, описани по-долу. 

Училищният мениджър (Dirigente scolastico) - Училищният мениджър е законният представител на 

институцията и отговаря за цялостното й управление, управлението на финансови и материални 

ресурси и качеството на предоставяната услуга. Извън функциите на училищните комитети и съвети, 

училищният мениджър действа автономно в своите задължения за ръководство, координация и 

разгръщане на човешки ресурси, за да организира ефективно училищните дейности. Той също така 

насърчава действията, необходими за гарантиране на качеството на образователния процес и 

осигуряване на сътрудничеството между културни, професионални, социални и икономически 

ресурси в общността. При изпълнението на своите управленски и административни задължения 

училищният мениджър може да делегира конкретни задачи на учителите. Той или тя също се 

подпомага от директора на общи и административни услуги. Директор на общи и административни 

услуги (DSGA) Административният мениджър на училища, на които е предоставена автономия, се 

нарича директор на генерални и административни услуги (Direttore dei servizi generali e amministrativi 

- DSGA). Директорът на общи и административни услуги (DSGA) има оперативна автономия в рамките 

на общите инструкции на училищния мениджър и възложените цели, за да контролира 
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административните и общи услуги на училището и координира съответния персонал. Той или тя 

организира издаването на онези сертификати, които не изискват дискреционна оценка, формулира 

проекти и предложения за подобряване на услугите под негова отговорност и събира информация 

и организира сключването на договори, споразумения и конвенции. Той или тя автоматично е член 

на Изпълнителния съвет и на Областния / Училищния съвет.  

Висше образование. Университетите и институциите за висше образование в областта на изкуството 

и музиката (AFAM) имат регулаторна и организационна автономия. Автономията означава, че тези 

институции могат да издават свои собствени харти и учебни разпоредби. Директорите на 

институтите AFAM отговарят за преподаването, научната и художествената организация и също така 

носят юридическа отговорност за своята зона на отговорност. Директорите се избират от 

преподавателския състав на института. Председателят е законният представител на институциите (с 

изключение на отговорностите на директора). Насочването и управлението на университетите се 

провежда на две нива: университетско ниво и ниво катедра. Междинните структури, обикновено 

факултети, също могат да координират образователната оферта. Университетско ниво (Ateneo). 

Ректорът е законният представител на университета и неговите / нейните задължения включват 

политика, инициатива и координация на научни и преподавателски дейности. Той или тя отговаря 

за изпълнението на целите за качество на университета и за гарантиране на принципите на 

ефикасност, ефективност, прозрачност и насърчаване на заслугите. Той или тя издава тригодишния 

документ за университетско планиране и годишния и тригодишния бюджет и финансови отчети. 

Академичният сенат представя предложения и дава задължителни указания по учебни и 

изследователски въпроси и относно услуги за студенти. Той одобрява университетските разпоредби 

и етичен кодекс и може да създава, модифицира или затваря курсове, катедри или други, а също 

така може да внесе вот на недоверие към ректора. Съветът на директорите отговаря за 

административното, финансовото и икономическото управление на университета, както и за 

управлението на техническия и административния персонал. Той одобрява бюджета и 

окончателните отчети на университета. Генералният директор е най-висшият член на 

администрацията. Той или тя отговаря за цялостното управление и организация на услугите, 

ресурсите и персонала. Екипът за оценка се състои от професионалисти на високо ниво, главно 

избрани извън университета. Той осигурява качеството и ефикасността на преподаването и 

изследванията, извършвани от отделите. 
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2.4.1 ОЦЕНКА НА ИНТЕГРИРАНЕТО ЗУС/Ц ЗА МИР В НАЦИОНАЛНИТЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДИРЕКТИВИ 

2.4.1.1 НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНЦИАЛ ЗА ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 

МИР 

Националната програма по отношение на образованието за мир е фокусирана в някои предмети 

като: Геоистория, гражданско образование и религия, която отговаря на критичната социална нужда 

от насърчаване на разрешаването на конфликти, междукултурния и междурелигиозния диалог. 

Мисията на тези теми е да образова бъдещи професионалисти, учени и активисти, които ще могат 

да допринесат за инициативи за изграждане на мир и управление на конфликти. 

В някои училища учителите реализират автономно специфични програми за тези важни въпроси: 

• Какво причинява конфликти и какво допринася за мира? 

• Как можем да разберем непрекъснато променящия се пейзаж на глобалните кризи и 

напрежение? 

• Как изследванията и изучаването на определени религиозни традиции и социални и политически 

идеи и институции допринасят за разрешаването на конфликти, насърчаването на мира, 

религиозното и културното многообразие, междукултурния диалог, разбирателството и 

сътрудничеството в нашия все по-взаимосвързан свят? 

Напрежението, конфликтите и кризите са постоянно присъстваща реалност в днешния свят, като в 

някои случаи заплашват както местните, така и глобалните общества. Да се опитаме да обърнем хода 

на тези процеси не е проста задача. Учените и професионалистите, които разбират източниците и 

значението на сложните процеси, са жизненоважни за подпомагането на справянето с тези 

предизвикателства. 

Мисията на училището е да обучава димпломираните ученици както по теория, така и по практика 

на разбиране и разрешаване на конфликти. 

Учебната програма предоставя на учениците различна перспектива спрямо международните 

конфликти и умиротворението, като насърчава задълбочено разбиране на религията и религиозните 

институции във връзка със световните конфликти. 

Този курс на обучение също така насърчава културната чувствителност и дава възможност на 

учениците да разберат различни перспективи и разкази като важни елементи в причините за 

конфликта и различните подходи, използвани в стремежа към мир. 

Защо конкретни проучвания за мир в Сицилия? 
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Средиземно море със своето историческо значение и значимост в съвременните международни 

дела и конфликтите и въпросите на миграцията (Лампедуза) са от основно значение за 

образованието за мир. Близостта на други центрове и области, свързани със съвременните глобални 

дела в мир и конфликти - Близкия изток, Северна Африка, Източна Европа - е допълнително 

предимство за нашето местоположение. 

Освен това Сицилия е дом на разнообразен набор от многонационални политически, хуманитарни, 

религиозни и изследователски институции. Сицилия е не само центърът на римокатолицизма: той 

има оживен религиозен пейзаж с исторически важни еврейски, протестантски и ислямски общности. 

Като такива учениците имат възможност да се занимават с темите, на които тази дисциплина ги 

излага в класната стая в ежедневието си в Сицилия. Много миграционни къщи са пълни с бежанци и 

истинска интеграционна култура се преподава всеки ден. 

2.4.1.2 ОСНОВНАТА РЕФЕРЕНЦИЯ, КОЯТО ИНТЕГРИРА ЗУС/Ц В КОНЦЕПЦИИ ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ДИРЕКТИВИ. 

Най-новите интервенции на Организацията на обединените нации представляват някои съществено 

нови характеристики в сравнение с миналото: мандатите, установени от Съвета за сигурност, вече не 

обхващат само военни аспекти и аспекти на сигурността, но включват набор от усилия, насочени към 

укрепване на мира. Те варират от обществения ред до гражданската администрация, от 

върховенството на закона до граничния контрол. 

Като се има предвид тясната връзка между поддържането на мира, изграждането на мира и 

изграждането на нацията, Италия е убедена в подкрепата си за дейностите на ООН, включително 

елементи от административен характер и гражданска и институционална рехабилитация, в 

допълнение към строго засягащите сигурността. В този смисъл Италия призовава за по-

функционална координация между програмите за изграждане на мира, насърчавани от фондове, 

програми и специализирани агенции на ООН, както и от Световната банка и други международни 

финансови институции. 

Италия е в състояние да допринесе за този процес чрез нарастващото ангажиране на широк кръг 

централни и местни държавни служби, както и на специалисти и експерти от гражданското 

общество. 

Образованието за мир е световно признато като начин за принос към мира и развитието и е 

включено в целите на ООН за устойчиво развитие. Европейският съюз - ключов участник в социалната 

политика, развитието и разрешаването на конфликти - е в идеалното положение да подкрепя и 

насърчава използването на мирното образование по целия свят. 
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Що се отнася до Европа в образованието за мир: в конкретния случай, Програмата за мир на QCEA 

се аргументира за многопластов подход към образованието за мир от страна на ЕС, с кохезивна, 

координирана стратегия за мирно образование като инструмент за изграждане на мир и 

предотвратяване на конфликти в рамките на съответните Политики и програми на ЕС - както в 

нейните граници, така и по целия свят. С изследване на историята на образованието за мир, както и 

с казуси и институционален анализ, новият доклад насърчава ЕС да признае това, което квакерите са 

разбирали от векове - че мирът се изгражда в класната стая, както и около масата за преговори. 

В исторически план ЕС насърчава образованието чрез финансиране и програми като Еразъм +. Но 

след терористичните атаки през 2015 г. в Париж и Копенхаген ЕС поднови интереса си към 

образованието и се опита да насърчи общи ценности и социално включване. Кои институции, 

агенции и политики биха били най-подходящи за интегрирането на образованието за мир? Нашият 

доклад включва задълбочено проучване на това как ЕС може да действа като сплотено цяло, когато 

свързва образованието и изграждането на мира. 

История на образованието за мир 

Докладът включва история на това как образованието се използва за предотвратяване на насилие, 

разрешаване на конфликти и установяване на траен мир. Той показва как образованието за мир 

реагира на труден политически контекст през десетилетията, като предоставя мирни алтернативи на 

конфликта - демонстрирайки продължаващата актуалност на образованието за мир днес като 

отговор на глобални проблеми като сектантски конфликт и климатични промени. Квакерският 

подход към официалното образование включва мира като ценност, по която трябва да се живее и е 

фокусиран върху цялостното развитие на учащите. Като такива, квакерите са пионери в много 

неформални програми за образование за мир и това прави QCEA уникално поставен да говори в 

полза на подобни стратегии на европейско ниво. 

Казус: Босна и Херцеговина 

Докладът включва казус на ползите от многопластовото мирно образование в Босна и Херцеговина 

(BIH). Как ЕС вече използва образователната политика, за да помогне за изграждането на устойчив 

мир в БиХ? Какво повече би могло и трябва да направи в подкрепа на усилията на гражданското 

общество? 

Следване на образованието за мир: Аргументиране 

Квакерският подход към официалното образование включва мира като ценност, по която трябва да 

се живее и е фокусиран върху цялостното развитие на обучаемите. Като такива, квакерите са 

пионери в много неформални програми за образование за мир и това прави QCEA уникално 

поставен да говори в полза на подобни стратегии на европейско ниво. Образованието ще бъде 

включено в тази програма с Националната политика на мир в училищата. 
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Точно този месец (август 2019 г.) италианското министерство на образованието и италианското 

правителство въвеждат гражданското образование като задължителен предмет, който трябва да се 

преподава от всички учители. 

Той ще бъде оценен чрез национални тестове и в края на държавните изпити след гимназията преди 

университета. 

Гражданското образование ще включва мирно образование, приобщаване и интеграция. През тази 

нова учебна година нашето министерство ще обучава учители за преподаване на гражданско 

образование и мир в училище. 

 

2.4.1.1 ТРАНСМИСИЯ НА ОСНОВНИТЕ КОНЦЕПЦИИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР 

Що се отнася до прилагането на националния подход при предаването на тези концепции, има две 

дисциплини, които събират тези концепции и ги представят на учениците: История на Земята и 

Религия. 

Но мирът и гражданското образование ще бъдат обсъждани трансвенсивно от различните 

задължителни учебни дисциплини, като току-що насърчавани от италианското правителство, също 

така се преподава свободно от училищата и в нашето училище, а основните методи, които те 

следват, за да предадат тези знания на учениците, е комуникативната подход, дебат, партньорска 

работа, групова работа за съвместно обучение. 

Освен това обществото допринася като цяло за популяризирането на тези ценности, основани на 

традиционни и религиозни носии. 

„Ако искате да постигнете мир, научете за мира“ Папа Йоан Павел II. Напоследък забелязахме поне 

четири убедителни покани за участие в трансформиращата сила на ненасилието на нашата планета. 

Папа Франциск в ненасилието: стил на политика за мир, неговото послание за петдесетия Световен 

ден на мира, 1 януари 2017 г. Международната католическа инициатива за ненасилие, призовава за 

утвърждаване на визията и практиката на активно ненасилие в сърцето на Църквата . Световният 

съвет на църквите призовава за вселенска ангажираност в насърчаването на справедлив мир и 

справяне с насилието на много нива. 

Глобалната кампания за образование за мир, целяща да насърчи култура на мир в общностите по 

света. Италия също се интересува от църковни общности и училища. 
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• Pattuglia Coscienza-Internazionalismo-Pace (Agesci-Piemonte) c/o Gabriella Contardi, via Adda 10, 

10036 Settimo Torinese (To); tel: 011-8004102  

• Settore Pace, Nonviolenza, Solidarietà Agesci-Sardegna Piazza Mazzotti 9, 07100 Sassari; tel. 079-

237225; fax: 079-234214; mameli@crs4.it 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.lamiascuolaperlapace.it/media/upload/newssubsection/71.pdf&ved=2ahUKEwjLua6kn_XjAhUSjqQKHSXEBxYQFjANegQIAhAB&usg=AOvVaw3-ja5cNoee8ZVZdGyEeFJv&cshid=1565335335576
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.lamiascuolaperlapace.it/media/upload/newssubsection/71.pdf&ved=2ahUKEwjLua6kn_XjAhUSjqQKHSXEBxYQFjANegQIAhAB&usg=AOvVaw3-ja5cNoee8ZVZdGyEeFJv&cshid=1565335335576
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.lamiascuolaperlapace.it/media/upload/newssubsection/71.pdf&ved=2ahUKEwjLua6kn_XjAhUSjqQKHSXEBxYQFjANegQIAhAB&usg=AOvVaw3-ja5cNoee8ZVZdGyEeFJv&cshid=1565335335576
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ospiti.peacelink.it/agescipns/a/8938.html&ved=2ahUKEwjLua6kn_XjAhUSjqQKHSXEBxYQFjAQegQIAxAB&usg=AOvVaw1dcqJQZ4xXc5jo3PoPyqpy&cshid=1565335335576
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ospiti.peacelink.it/agescipns/a/8938.html&ved=2ahUKEwjLua6kn_XjAhUSjqQKHSXEBxYQFjAQegQIAxAB&usg=AOvVaw1dcqJQZ4xXc5jo3PoPyqpy&cshid=1565335335576
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ospiti.peacelink.it/agescipns/a/8938.html&ved=2ahUKEwjLua6kn_XjAhUSjqQKHSXEBxYQFjAQegQIAxAB&usg=AOvVaw1dcqJQZ4xXc5jo3PoPyqpy&cshid=1565335335576
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2.4.3 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – MАТРИЦА НА КОНЦЕПЦИЯТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО В МИР НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

2.4.4 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНСТРУМЕНТИ, НАЛИЧНИ ЗА ПОДКРЕПА НА ТРАНСМИСИЯТА НА 

КОНЦЕПЦИИТЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР 

Knowledge Content 
Areas  National educational system 

Designation National Concept Designation National concept description Source document observations 

1. Holistic Concept of Peace  

There are diverse principles and concepts 
associated with holistic education of peace such as 
students finding their own meaning and identity 
through linking education to life, communities, 
nature, and humanistic values; reverence for life; 
concern for social justice and peace; and a passion 
for learning.  

Peace education is essentially transformative.  It cultivates the 
knowledge base, skills, attitudes and values that seek to transform 
people’ s mindsets, attitudes and behaviours that, in the first place,  
have either created or exacerbated violent conflicts. It seeks this 
transformation by building awareness and understanding, 
developing concern and challenging personal and social  action  that  
will enable people to create conditions and systems that actualize 
nonviolence, justice, environmental care and other peace values.  

Peace education: A pathway to a culture 
of peace Loreta Navarro-Castro 

https://core.ac.uk/download/pdf/41886
673.pdf  

If qualitative inquiry in education is about 
anything, it is about trying to understand what 
teachers and children do in the settings in 
which they work.  

2.Conflict and Violence  

Countries need strong education systems that 
promote learning, life skills, and social cohesion. 
However, systems struggle to deliver education 
services in adverse contexts such as armed conflict, 
natural disasters, political crises, health epidemics, 
and pervasive violence.  

Education can help mitigate the risks associated with such adversity 
and help children and youth to succeed despite severe challenges. 
Countries with fragility, conflict, or violence contexts represent the 
biggest challenges to achieving the United Nations Sustainable 
Development Goals of ensuring inclusive and equitable quality 
education and promoting lifelong learning for all.  

https://psycnet.apa.org/record/2002-
17740-000 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/1
0.1080/1740020032000178276  

Peace education is fundamentally a process for 
engaging people in developing awareness of 
the 

causes of conflicts and ways to resolve these in 
daily life. Education is one of the essential 
factors that will aid in stopping violence and 
establishing soc emerged as the consequence 
of various approaches regarding peace from an 
educational perspective, is a component of 
teaching tolerance, 

sharing and honesty to adults and children.  
3.Some Peaceful Alternatives          

Disarmament  
Disarmament is the act of reducing the number of 
weapons, especially nuclear weapons, that a 
country has.  

Before World War I at the Hague Peace Conferences in 1899 and 
1907 government delegations debated about disarmament and the 
creation of an international court with binding powers. The court was 

The United Nations Disarmament 
Yearbook 

http://unrcpd.org/peace-and-
disarmament-education/  

Education is a critically important element of 
sustainable peace. Disarmament and non-
proliferation education focuses on reducing, 
controlling, and eliminating the conflicts.  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/20433527_Loreta_Navarro-Castro
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considered necessary because it was understood that nation-states 
could not disarm into a vacuum.  

Nonviolence  

Nonviolence is the personal practice of being 
harmless to self and others under every condition. 
It comes from the belief that hurting people, 
animals or the environment is unnecessary to 
achieve an outcome and refers to a general 
philosophy of abstention from violence. This may 
be based on moral, religious or spiritual principles, 
or it may be for purely strategic or pragmatic 
reasons  

In order to promote the development of active engagement toward a 
democratic citizenry, including the moral imperative to transform 
violence, students must be helped toward a holistic understanding of 
the structural roots of injustice and oppression in their myriad forms. 
This will go beyond teaching about nonviolence and dissent to 
include the teaching of the concepts of peace and, by corollary, peace 
learning.  

Michael Nagler The Nonviolence 
Handbook: A Guide for Practical Action; 
Peterson, B. A. (2014). Nonviolent action 
as a necessary component in educating 
for democracy. Democracy & Education, 
22(1), Article 2. Available at: 
http://democracyeducationjournal.org/
home/vol22/iss1/2; 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000127218  

Education for peace, human rights and 
democracy is inseparable from a style of 
teaching that imparts to the young, and the not 
so young, attitudes of dialogue and non-
violence - in other words, the values of 
tolerance, openness to others and sharing.  

Conflict Resolution, 
Transformation and 
Prevention  

Conflict can be most simply defined as 
disagreement between people. To expand on this a 
little more, “Conflict is an expressed struggle 
between at least two interdependent parties who 
perceive incompatible goals, scarce resources, and 
interference from others in achieving their goals. 
While it naturally occurs due to our interaction 
with others and as a result of our human 
subjectivity, what is important is how we deal with 
the conflict that arises.  

There have been a number of approaches to conflict, three of which 
are Conflict Management, Conflict Resolution and Conflict 
Transformation. Conflict Management is generally discussed with 
regard to intractable conflicts, and has to do with the way people 
handle, or manage wrongs done to them. Conflict Management 
refers to a process that will be undertaken for an indefinite period of 
time (and may not result in a resolution) and is primarily concerned 
with containing and limiting the conflict. Conflict Resolution, on the 
other hand, refers to resolving a conflict in such a way that both 
parties are satisfied, encouraging them to move from a zero-sum 
mentality to a win-win situation. It includes a number of methods for 
improving a situation of conflict or removing conflict altogether. 
Under the umbrella of Conflict Resolution, we find negotiation, 
mediation and diplomacy as Conflict Resolution is often dependent 
on outside parties coming in to aid in the resolution process. Finally, 
Conflict Transformation attempts to change the positions and 
perceptions of the disagreeing parties while improving their 
communication, dealing with the reasons for the conflict, and 
ultimately, transforming conflict peacefully  

http://www.musalaha.org/articles/2017
/2/10/conflict-management-conflict-
resolution-conflict-transformation-1  

Conflict resolution education is focused more 
on the development of important life skills, and 
especially communication skills, that help 
students find nonviolent ways to handle their 
problems and, thereby, may decrease violent 
behaviour.  

Human Rights  

Human rights are moral principles or norms that 
describe certain standards of human behaviour and 
are regularly protected as natural and legal rights 
in municipal and international law.  

Global education emerged as an attempt by secondary education to 
accommodate global concerns spurred by the growing awareness of 
the commonality of problems and interdependence of all inhabitants 
of our planet vis-a-vis environment, resources, energy, population, 
development and other aspects related to human survival. 
Prevention of war, particularly nuclear war, has often been included 
in the list of global issues.  

International practical guide on the 
implementation of the Recommendation 
concerning education for international 
understanding, co-operation and peace 
and education relating to human rights 
and fundamental freedoms 

Edited by Brigitte Reich and Valeri 
Pivovarov  

Preliminary edition UNESCO  

Today good citizens need an international 
education that stresses such concepts as 
perspective consciousness (recognition that 
world outlooks are not universally shared), 
cross-cultural awareness (knowledge of the 
diversity of ideas, values and traditions that 
shape the lives and decisions of other peoples), 
awareness of global dynamics (comprehension 
of key mechanisms which drive the major 
interactions among nations and which lead to 
the formation of worldwide systems that are 
economic, technological, political, or social in 
nature) and awareness of choice 
(understanding that international and domestic 
problems frequently present choices, the 

https://en.wikipedia.org/wiki/Morality
https://en.wikipedia.org/wiki/Norm_(social)
https://en.wikipedia.org/wiki/Human
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_and_legal_rights
https://en.wikipedia.org/wiki/Municipal_law
https://en.wikipedia.org/wiki/International_law
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results of which increasingly are global in 
scope).  

Human Solidarity  

First and foremost, human solidarity is founded on 
mutual respect of each other’s uniqueness, and a 
deep sense of appreciation of our common 
humanity - that we are individuals with intrinsic 
self-worth, and that we are sisters and brothers 
within one human family inhabiting planet EARTH, 
our home and our heritage.  

According to UNESCO's recent documents, sustainable development 
is the “ultimate goal of the Man-environment relationship”; thus, the 
whole educational process should be “reshaped for sustainable 
development.” In view of the extreme importance of their 
educational impact, such statements need to be discussed also 
including environmental education in the broader scope of an 
education for the development of responsible societies.  

Environmental Education and 
Sustainable Development: A Further 
AppraisalLucie Sauvé, Université du 
Québec à Montréal, Canada; 

VALUES EDUCATION for HUMAN 
SOLIDARITY © Lourdes R. Quisumbing 
President, Asia-Pacific Network for 
International Education and Values 
Education Former Secretary of 
Education, Philippines  

We need a new revolution, a massive radical 
attitudinal and behavioural change, if we wish 
to halt the race towards catastrophe and save 
the world for the future generations. We need 
no less than a “re-education of humankind.”  

Development Based on 
Justice  

Justice is an area of increasing importance in 
development cooperation, and it is closely related 
to human development and poverty eradication as 
a fulcrum for a human rights-based approach to 
programming. A well-functioning justice sector is a 
precondition to spur economic growth.  

The rule of law is a basic precondition for sustainable economic 
development. In societies with some legal protections, those who 
lack the resources for or access to the legal system are often denied 
these safeguards. It’s estimated that four billion people around the 
world do not enjoy the protections afforded by law.  

https://www.justiceinitiative.org/public
ations/delivering-justice-through-the-
uns-2030-development-agenda  

The poorest and most vulnerable instead live at 
risk of losing their homes or the land upon 
which they depend for survival. They are 
exploited by corrupt government officials or 
local powerbrokers, who use money or force to 
take what they want. When poor communities 
cannot seek justice for their grievances, the 
resulting anger can spill over into violence.  

Democratization  

Democratization (or democratisation) is the 
transition to a more democratic political regime, 
including substantive political changes moving in a 
democratic direction. It may be the transition from 
an authoritarian regime to a full democracy, a 
transition from an authoritarian political system to 
a semi-democracy or transition from a semi-
authoritarian political system to a democratic 
political system.  

Democratization itself is influenced by various factors, including 
economic development, history, and civil society. The ideal result 
from democratization is to ensure that the people have the right to 
vote and have a voice in their political system. There is considerable 
debate about the factors which affect or ultimately limit 
democratization. A great many things, including economics, culture, 
and history, have been cited as impacting on the process. Some of 
the more frequently mentioned factors like wealth, social equality, 
Culture, Education, Natural Resources, Peace and security.  

Diamond, Larry. The Spirit of 
Democracy: The Struggle to Build Free 
Societies throughout the World. New 
York: Holt, 2009.  

Democratization is caused by the correlation 
between development and democracy and 
views the models of democratization as 
strategic interactions between elites and 
citizens. the democratization Is influenced by 
the historical period that takes place in and the 
type of regime that democracy replaces.  

Sustainable Development  

Sustainable development can be defined as 
development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future 
generations.  

Sustainable development is the organizing principle for meeting 
human development goals while simultaneously sustaining the ability 
of natural systems to provide the natural resources and ecosystem 
services upon which the economy and society depend. The desired 
result is a state of society where living conditions and resources are 
used to continue to meet human needs without undermining the 
integrity and stability of the natural system. Sustainable development 
can be defined as development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations.  

https://www.un.org/sustainabledevelop
ment/sustainable-development-goals/  

The Sustainable Development Goals are the 
blueprint to achieve a better and more 
sustainable future for all. They address the 
global challenges we face, including those 
related to poverty, inequality, climate, 
environmental degradation, prosperity, and 
peace and justice.  

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Political_regime
https://en.wikipedia.org/wiki/Authoritarianism
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy
https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-authoritarian
https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-authoritarian
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy
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SKILLS 
CONTENT 

AREAS 
NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 

Designation National Concept Designation National concept description Source document Observations 

Reflection  

Education for peace and respect for human rights is particularly important in 
this period, if we compare the values this education promotes with the daily 
violence, the horrors of war and the gradual destruction of values such as 
solidarity, cooperation and respect for others: all of them problems that 
assault us every day.  

It offers creative opportunities in the present for students to 
question taken-for-granted views of the future. In important 
respects, it is about inviting reflection not only on what feared-
futures students may have, including what might be shaping these 
anticipations, but also offering enabling learning environments 
that encourage a constructive play of ideas about preferred 
futures and possible pathways for creating them.Issues of peace, 
social justice and environmentally sustainable futures do not 
neatly fit into ‘boxes’ or ‘territories’. The direct and indirect 
environmental impacts, for example, of unequal patterns of global 
consumption and bloated military budgets cannot be adequately 
understood by staying within the conventional disciplinary, 
interpretative frame of economics.  

http://www.globalepe.org/article
_view.php?aid=25. 

http://www.icip-
perlapau.cat/numero22/tribuna/t
ribuna_2/  

If we are genuinely concerned with 
working toward better futures rather 
than accepting our feared futures as 
inexorable, both enhanced cross-
disciplinary and cross-cultural 
dialogue are likely to be important.  

Critical Thinking 
and Analysis  

In order to promote the development of this intellectual and reflective 
competence, it is necessary to stimulate in students, from an early age, a set 
of thinking sub-skills such as evaluation, analysis, and logical reasoning, 
among others, so that they can learn to construct valid conclusions, and 
objective and reasonable positions on the phenomena and problems in the 
present world.  

In a world rife with conflict, our schools ought to provide students 
techniques for successful cooperation and problem-solving. To 
teach peace effectively, educators need to target dialogue, critical 
thinking, and creative planning skills consistently, so that students 
can practice productive ways of addressing turmoil and tension.  

https://peacesciencedigest.org/c
ore-competencies-for-critical-
peace-educators-and-learners/ 

https://www.tandfonline.com/do
i/abs/10.1080/13032917.2017.14
14441  

Possible Educational Activities and 
Approaches: Critical Media Literacy. 

Analyzing the roots and current 
impact of forces of domination. 

Interrogating identity and unequal 
forms citizenship.  

Decision making  

Peace education is a key for establishing a consensual peace and maintaining 
it over time. There are 5 essential elements in building a lasting peace 
through education. First, a public education system must be established that 
has compulsory attendance for all children and youth, integrated so students 
from previously conflicting groups interact with one another and have the 
opportunity to build positive relationships with each other. Second, a sense of 
mutuality and common fate needs to be established that highlights mutual 
goals, the just distribution of benefits from achieving the goals, and a 
common identity. In schools, this is primarily done through the use of 
cooperative learning. Third, students must be taught the constructive 
controversy procedure to ensure they know how to make difficult decisions 
and engage in political discourse. Fourth, students must be taught how to 
engage in integrative negotiations and peer mediation to resolve their 
conflicts with each other constructively. Finally, civic values must be 
inculcated that focus students on the long-term common good of society.  

Students have started going to schools have slowly come out of 
the psychological... people with knowledge, skills and resources to 
promote peace and development.... The role of education in 
development of peace is an undisputable fact.  

https://www.jstor.org/stable/349
6972?seq=1#page_scan_tab_con
tents  

The tools aim to: Help students 
understand some of the complex 
processes that lead to violence and 
conflict which in turn cause refugees 
to flee from their homes and from 
their countries of origin. Cultivate 
attitudes that lead to a preference for 
constructive, active and non-violent 
resolution of conflict.  

Imagination  

Imagination is a very much neglected aspect of much educational practice. 
Yet it is the key to becoming a transforming force through one’s own life and 
a key to actualizing a peace paradigm for humanity and future generations. 
We must be able to deeply imagine alternatives and the possibilities for their 
actualization. It may be that those who claim to be “realists” asserting that 

Education must help students see things holistically, integrating 
their imaginations and self-realizations in an ever-growing process 
of self-transformation which is simultaneously a contribution to 
world-transformation.  

https://www.radford.edu/gmarti
n/What%20is%20Peace%20Studi
es.GTM.Apr.13.pdf  

Real peace thinking and real peace 
teaching cultivate the imagination 
(just as the arts and the humanities 
have traditionally cultivated the 
imagination). Peace education 
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there are no viable alternatives to a world of power politics and war are 
victims of a lack of imagination.  

Education is (and should be) about life itself, learning to love, 
affirm, and nurture life, which is the opposite of violence and war  

assumes we want to leave a better 
world for our children, and this 
requires that we are able to seriously 
imagine alternatives.  

Communication  
Peace communication practice aims to foster behavioral and structural 
change to manage armed political conflicts.... Well-designed efforts provide 
prompts for individuals to change peacebuilding, peacemaking, and/or post 
conflict resolution sustainment supporting behaviors.  

Researching peace processes and negotiations can benefit all who 
engage in any and alltypes of relationships. Unless peace 
messages are communicated effectively between parties,peace 
may not be achieved. Spending time in a traditional classroom 
setting having college students define, discuss, and study peace 
will offer students the opportunity to define peace forthemselves 
and how they wish to live peace and harmony in the world.  

https://centerforinterculturaldial
ogue.files.wordpress.com/2018/0
9/kc91-peace-communication.pdf 

https://opus.govst.edu/cgi/viewc
ontent.cgi?article=1001&context
=capstones  

Research and study in 

peace and communication can 
provide tools for peace building, 
which will enhance interpersonal and 
intrapersonal communication 
particularly in situations of conflict.  

Conflict 
Resolution  

Peace education activities promote the knowledge, skills and attitudes that 
will help people either to prevent the occurrence of conflict, resolve conflicts 
peacefully, or create social conditions conducive to peace. Core values of 
nonviolence and social justice are central to peace education.  

Participants may learn about different ways of handling conflict, 
such as negotiation, mediation, or facilitation. A quick perusal of 
the definition, characteristics, and content of conflict resolution 
education and peace education programs suggests that both areas 
overlap considerably.  

https://creducation.net/resource
s/Success_Story_1/success_02.ht
m 

http://medind.nic.in/haa/t05/i2/
haat05i2p38.pdf  

Conflict resolution education 
programs focus on developing critical 
skills and abilities for a person to deal 
constructively with conflict. In most 
cases these programs occur in 
schools, but they may also be used in 
after-school programs, community 
centers, church groups.  

Empathy  
Empathy is a key element to achieve peace and how a sample of educators 
enact programing to foster empathic behaviour in children and youth, as a 
means to advance peace education.  

Empathetic students are tolerant, understanding, and caring 
individuals that can become responsible citizens of our 
interconnected world. Teachers and the educational community 
are 

called to recognize the relevance of fostering socio-emotional 
skills, like empathy and understanding, to enable students’ 
success and to promote a culture of peace for the betterment of 
our global community.  

https://pdfs.semanticschsema.or
g/5e20/479f9c679f6c06d5e632b
5b1d8c350e70fa8.pdf 

https://tspace.library.utoronto.ca
/bitstream/1807/72244/1/Martin
ezSalgado_MariadelPilar_201606
_MT_MTRP.pdf  

Empathy is the active ingredient that 
fosters sensitivity toward other 
perspectives, supports the ability to 
appreciate and sympathize 

with the thoughts, feelings and 
desires of others and mediates 
emotional behaviour 
adjustment.Empathy has a crucial role 
to play in a world that is becoming 
increasingly interconnected and 

interdependent, while facing the 
ravages brought about by senseless 
violence and injustice 

against humanity.  

Group Building  Group Building is the best skill to create spaces for youths to express their 
opinions — and listen to them  

The creation of spaces for youth to express their opinion to 
decision-makers and broader society ensures that they have the 
opportunity to be heard. Although most young peace builders 
create positive impact with minimal resources, it’s important to 
provide them with the tools they need to become more effective 
change-makers.  

https://www.devex.com/news/6-
ways-to-successfully-engage-
youths-in-peace-building-85577 

https://www.unicef.org/videoaud
io/files/EEPCT_Peacebuilding_Lit
eratureReview.pdf  

Youth mobilization in peace-building 
efforts is more likely to be successful 
if young people are given the 
capabilities and opportunities to work 
with local and national governments.  
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Attitude / 
Skills National educational system 

Designation National Concept Designation National concept description Source document obs 

Self-respect  

Self-respect is a form of self-love. Self-
respect is a form of self-love wherein a 
person values his or her own unique and 
unrepeatable approach to living Life.  

Students will gain self-respect and acceptance and 
develop skills of critical thinking, communication, 
empathy and ethics  

http://www.infactis
pax.org/volume8dot
2/Alfonso.pdf  

Cooperative learning and shared inquiry develop 
self-respect and mutual acceptance. Peace 
education increases understanding of differences 
and fosters appreciation for the perspective of 
others.  

Respect for 
Others  

Being respected by important people in our 
lives growing up teaches us how to be 
respectful toward others. Respect means 
that you accept somebody for who they 
are, even when they're different from you 
or you don't agree with them. Respect in 
your relationships builds feelings of trust, 
safety, and wellbeing.  

Its aim is to prevent a conflict in advance or rather to 
educate individuals and a society for a peaceful existence 
on the basis of nonviolence, tolerance, equality, respect 
for differences, and social justice.  

https://kidshelpline.
com.au/teens/issue
s/all-about-respect  

Receiving respect from others is important 
because it helps us to feel safe and to express 
ourselves.  

Respect for 
Life / 
Nonviolence  

Respect for human life is not just a religious 
value. It is a foundational value of all 
societies in which reasonable people would 
want to live.  

It defines a culture of peace as 'all the values, attitudes 
and forms of behaviour that reflect respect for life, for 
human dignity and for all human rights, the rejection of 
violence in all its forms and commitment to the 
principles of freedom, justice, solidarity, tolerance and 
understanding between people.  

http://www.review.
upeace.org/index.cf
m?opcion=0&ejemp
lar=19&entrada=10
1  

A culture of peace may be defined as a set of 
values, attitudes, traditions and modes of 
behavior and ways of life based on respect for 
life, ending of violence and promotion and 
practice of non-violence through education, 
dialogue and cooperation.  

Gender 
Equality  

Gender equality is achieved when women 
and men enjoy the same rights and 
opportunities across all sectors of society, 
including economic participation and 
decision-making, and when the different 
behaviours, aspirations and needs of 
women and men are equally valued and 
favoured.  

Gender parity in school enrolment is close to being 
achieved, but among the other goals, lack of adequate 
data makes it difficult to assess whether women and girls 
are truly benefiting. What is clear is that countries 
affected by conflict and widespread violence are among 
the furthest from achieving any of the goals.  

http://s3.amazonaw
s.com/inee-
assets/resources/Ge
nder_Brief_FINAL_h
ighres.pdf 

https://www.peace
women.org/sites/de
fault/files/Fact%20S
heet%20Gender%20
Equality.pdf  

Gender equality is the number one predictor of 
peace – more so than a state’s wealth, level of 
democracy, or religious identity. Gender equality 
is also an obligation: because women are human 
beings, states are obligated to overturn obstacles 
to women’s human rights, maximise investment 
in women’s equal human rights, and ensure 
gender equality moves forward rather than 
backward.  

Compassion  
Compassion is a sympathetic consciousness 
of others' distress together with a desire to 
alleviate it  

There are powerful ways in which we could create a 
positive atmosphere in our schools and 

http://ageofmontes
sori.org/compassion
-pathway-peace/ 

It appears we are all born with innate feelings of 
empathy, compassion, and love but through the 
misguided beliefs, misinterpretation and hearsay 
of traditions, cultures, and religion passed down 
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equip our students with emotional management tools 
that will serve them for life and serve our 

global community to move towards a more peaceful and 
compassionate world.  

https://www.ncbi.nl
m.nih.gov/pmc/artic
les/PMC2080375/  

from generation to generation, children, as they 
grow up, are slowly socially re-programmed 
away from and desensitised to these most vital 
of emotions.  

Global 
Concern  

As peace education is deeply concerned 
with human life and human well-being, 
students and teachers should become 
peace activists. Peace education aims to 
foster both achieved and experiential 
knowledge, skills, and attitudes. These are 
needed to achieve a sustainable global 
culture of peace.  

Students and teachers are to position themselves as 
peace-loving global citizens. What 

students define and understand by concepts such as 
peace, human rights, citizenship, 

democracy, social justice, global interdependence and 
how they relate these to their 

families and communities will be vital to the future of 
the world,  

https://www.konan-
u.ac.jp/hp/koji/pdf/
Peace%20Education
%20.pdf  

In post-conflict and divided societies, global 
citizenship education has been described as a 
central element of peacebuilding education, 
whereby critical pedagogy is seen as a tool to 
advance students’ thinking, transform their views 
and promote democratic behaviours.  

Ecological 
Concern  

Every ecological problem have to accept 
the importance of biodiversity in nature as 
an aspect of ecological and environmental 
conservation and protection. Our future 
depends on it.  

the following issues relating to 

environmental education were addressed in specialist 
environmental education courses in upper secondary 
education: 

• policy, environmental law, regulation; 
• scientific principles and analysis of environmental 
phenomena; 

• social and economic factors, determinants or indicators 
of environmental issues; 

• planning, land and resource management; 
• ecology and ecosystems.  

https://www.peacei
nsight.org/blog/201
4/03/environment-
peace/ 

http://www.medies.
net/_uploaded_files
/ee_in_eu.pdf  

There is a general agreement on the fact that 
issues relating to environmental deterioration 
can trigger off a conflict in a region, but its 
capacity to provide a platform for co-operation 
and collaboration to meet common challenges is 
often underestimated  

Openness/Tol
erance  

Tolerance as a key value may constitute a 
possible response of education and its ends 
to the tense 

transformation processes that society faces 
at the beginning of this millennium.  

  

Tolerance education may provide solutions to problems 
arising in today’s society beset by economic, political, 
environmental, medical, climatic and ideological 
challenges that exceeded national and regional borders, 
an environment where individuals, groups and people 
who feel, think and act differently interact and express 
themselves.  

http://www.unesco.
org/education/pdf/
34_57.pdf  

Students of reconciliation today agree that it 
concerns the formation or restoration of genuine 
peaceful relationships between societies that 
have been involved in intractable conflict after its 
formal resolution is achieved.  

Justice  

Justice and Peace Education is education 
that cultivates awareness, concern and 
behaviors that lead to just and peaceful 
conditions, structures and relationships.  

Our present propose that an education based on 
principles of transitional justice offers traction in 
attempting to shift oppressive regimes and to challenge 
the normalization of violence. Transitional justice may 
require structural reforms in education to address past 

https://www.acade
mia.edu/1686479/J
ustice_and_Peace_E
ducation_A_Realizat
ion-

Through justice students and teachers will 
develop their own 'engaged observation' to 
identify justice and injustice, peace and conflict 
in schools and society and they will learn that 
social justice and peace education, like 

https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
https://www.peaceinsight.org/blog/2014/03/environment-peace/
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inequalities, but also a justice-sensitive education, which 
includes a critical history curriculum to openly address 
the past.  

Focused_Capabilitie
s_Perspective 

https://teachun.org
/category/peace-
education/  

multicultural education, is a lifelong learning 
process.  

Social 
Responsibility  

Peace education involves methods and 
learning processes that include inquiry, 
critical thinking, and dialogue toward greater 
equity and social responsibility.  

Social responsibility help students to learn concrete 
problem-solving and negotiation strategies and to teach 
them how to stand up for what they need without putting 
down the other person in the conflict.  

https://www.teachhu
b.com/5-strategies-
teach-social-
responsibility  

Social responsibility teaches that sometimes 
prejudice and stereotyping are the root causes of 
conflict.  

Positive Vision  
One of the most important responsibilities of 
our education system is establishing a 
positive vision and inviting others to share in 
its development.  

Objectives of a positive vision are: provide a strong 
platform, based on research and sound infrastructure, for 
educational, community and international activities; 
harness commitment and expertise, including the 
experience of our elders and the vitality of our youth; liaise 
and partner with others working for peace; provide 
practical tools for peaceful living including skills and 
methods for conflict resolution and violence prevention  

https://journals.lww.c
om/naqjournal/Abstra
ct/2009/10000/Creati
ng_a_Culture_of_Inno
vation_in_Nursing.4.a
spx  

A positive vision develops a positive peace.  
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3 ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ В ПАРТНЬОРСКИТЕ СТРАНИ: 

Проучването беше проведено във всички страни партньори с основната цел да ни даде по-ясна представа до каква степен европейските основни ценности 

са интегрирани в училищните програми, какви подходи за преподаване / учене се използват, какви училищни политики съществуват за справяне с тези 

проблеми и какво е нивото на информираност и знания на учениците по тези въпроси. 

 ЦЕЛЕВА ГРУПА И РЕСПОНДЕНТИ:  

Разпределение на отговорите по групи и участващи страни 

Страна Брой отговори: 

Франция 57 

Италия 43 

Португалия 17 

Полша 28 

България 51 
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Проучването беше проведено сред следните групи във всичките пет участващи държави: администратори, 

учители и ученици. Разпределението на респондентите по държави и целеви групи е както следва: 

 

 

 

 

 

 

  
 2. Разпределение на отговорите по групи и участващи 

държави: Учители (Общо 57 отговора) 

3 Разпределение на отговорите по групи и участващи 
държави: Администратори (общо 47 отговора) 

 1 Разпределение на отговорите по групи и участващи 
държави: Ученици (общо 92 отговора) 
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 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ 

3.2.1 ЦЕЛИ И МЕТОДИКА: 

Анкетата за учители е разработена, за да изпълни следните цели: 

• Да се придобие разбиране за възгледите на учителя за важността и необходимостта от преподаване на основни ценности като неразделна част от 

училищната програма. 

• По-добро разбиране на степента, до която знанията, уменията и нагласите / ценностите (ЗУН/Ц) са обхванати от настоящите училищни  програми в 

участващите страни. 

• По-добро разбиране на готовността на учителя да преподава тези ЗУН / Ц в тяхната класна стая. 

• По-добро разбиране на основните пречки, пред които са изправени учителите при преподаването на фундаментални ЗУН / Ц в класната стая. 

• Да се получи по-добро разбиране дали използват често иновативни учебни инструменти и подходи в класната стая, като например технология за дигитално 

обучение и подходи за учене чрез опит. 

Анкетата на учителите е съставена от двадесет въпроса, които могат да бъдат разделени в три работни пакета: отношение към образованието за ценности 

и тяхното присъствие в официалните училищни програми; степен на покритие на всеки от ЗУН / Ц в официалните учебни програми и готовност на учителите 

да ги преподават на ученици и отношението на преподавателите към дигитални и опитни инструменти и подходи за обучение.  
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Q1 

3.2.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ: 

Q1. Според вас доколко образованието за ценности и 
мир е обхванато от училищната програма? 
 
Отговори: 

A. Много добре 
B. Добре 
C. Недостатъчно 
D. Слабо 

 
Общо отговори:57 

Q2. Смятате ли, че образованието в основни ценности като мир, 
толерантност, уважение, многообразие и социална отговорност е 
необходимо? 
 
 
  
 
 
Общо отговори:57 

Q3. Имате ли място / възможност да ангажирате ученици по горните 
теми в класната стая? Ако отговорът е да, колко често? 
Отговори: 

A. Daily; 
B. One/two times a week; 
C. One/two times a month; 
D. One/two times a year;  
E. Never 

 
Общо отговори:57 

Q4. Чувствате ли се достатъчно уверени / подготвени да преподавате 
основни ценности, нагласи, умения 
на вашите ученици? 
 
 
 
Общо отговори:57 
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Q6 

 
 

Q5. Смятате ли, че е необходимо учителите да получат допълнително  

обучение по образование за основни ценности? 

 

Общо отговори: 57 

 

 

Q6. За коя от областите, изброени по-долу, искате да получите допълнително  
обучение: 
Отговори: 

A) Основни понятия, теории и област на приложение. 
B) Институционални и учебни подходи към образованието за мир. 
C) Мирна класна стая / разрешаване на конфликти. 
D) Културно / етническо многообразие в класната стая. 
E) Инструменти и подходи за учене чрез опит. 
F) Технология за цифрово обучение. 
G)  Други. 

Общо отговори: 57 
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(Q7-2) RESPECT FOR OTHERS (Q8-2) RESPECT FOR OTHERS 

 (Q7-1) SELF RESPECT 

Q7.  Според вас доколко следните основни ценности / нагласи са 
обхванати от учебните програми на вашето училище? 
(Отговорите са представени от диаграмите от лявата страна) 
Отговори:  

• VG – Много добре 
• G – Добре 
• NE – Недостатъчно 
• P – Слабо 

Q8.  Колко уверени се чувствате в преподаването на следните основни 
ценности / нагласи на своите ученици? 
(Отговорите са представени от диаграмите от дясната страна) 
Отговори:  

• VC – Много уверени 
• C- Уверени 
• NEC – Недостатъчно уверени 
• NC – Неуверени 

1 Самоуважение 

2 Уважение към другите и многообразието 
(културно, религиозно, етническо, вншност и 

др.) 

 (Q8-1) SELF RESPECT 
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(Q7-3) GENDER EQUALITY 

(Q7-4) NON VIOLENCE 

(Q7-5) COMPASSION 

3 Равенство между половете: 

4 Ненасилие 

5 Състрадание 

(Q8-3) GENDER EQUALITY 

(Q8-4) NON-VIOLENCE 

(Q8-5) COMPASSION 
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(Q8-6) GLOBAL AWARENESS (Q7-6) GLOBAL AWARENESS 

(Q8-7) ECOLOGICAL AWARENESS 

(Q7-8) COOPERATION (Q8-8) COOPERATION 

(Q7-7) ECOLOGICAL AWARENESS 

6 Глобална осведоменост 

7 Екологина осведоменост 

8 Сътрудничество 



EVER SCHOOLS 
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
 

115 

(Q7-9) TOLERANCE (Q8-9) TOLERANCE 

(Q7-10) Justice (Q8-10) Justice 

(Q7-11) SOCIAL RESPONSABILITY 
(Q8-11) SOCIAL RESPONSABILITY 

9 Толерантност 

10 Справедливост 

11 Социална отговорност 
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(Q7-12) TRUST IN OTHERS (Q8-12) TRUST IN OTHERS 

12 Доверие в другите 

Q9.  Ако сте проверили, че не сте уверени в някое от горните нагласи / ценности, каква е причината за това? 

Отговори: 

A. Липса на уместност / нужда. 

B. Липса на време. 

C. Липса на подготовка / обучение. 

D. Липса на педагогически инструменти / уроци / методики. 
E. Други (моля, посочете). 

 
Общо отговори:57 
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(Q11-1) REFLECTION (Q10-1) REFLECTION 

(Q10-2) CRITICAL THINKING AND ANALYSIS (Q11-2) CRITICAL THINKING AND ANALYSIS 

Q10.  Според вас доколко следните умения са обхванати от учебните 
програми на вашето училище? 
 
(Отговорите са представени от диаграмите от лявата страна) 
Отговори:  

• VG – Много добре 
• G – Добре 
• NE – Недостатъчно 
• P – Слабо. 

Q11.  Колко уверени се чувствате в преподаването на следните умения на 
своите ученици? 
 
(Отговорите са представени от диаграмите от дясната страна) 
Отговори:  

• VC – Много уверен 
• C- Уверен 
• NEC – Недостатъчно уверен 
• NC – Неуверен 

1. Отражение 

2. Критическо мислене и анализ 
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(Q10-3) DECISION MAKING 

(Q10-4) CREATIVITY 

(Q10-5) COMMUNICATION (Q11-5) COMMUNICATION 

3. Вземане на решение 

4. Креативност 

5. Комуникативност 

(Q11-3) DECISION MAKING 

(Q11-4) CREATIVITY 
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(Q10-6) CONFLICT RESOLUTION 

(Q10-7) EMPATHY 

(Q11-8) TEAM WORK (Q10-8) TEAM WORK 

6. Решаване на конфликти 

7. Емпатия 

8. Работа в екип 

(Q11-6) CONFLICT RESOLUTION 

 

(Q11-7) EMPATHY 
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(Q14-1) CAUSES AND CONSEQUENCES OF 
CONFLICT AND VIOLENCE  

(Q13-1) CAUSES AND CONSEQUENCES OF 
CONFLICT AND VIOLENCE  

Q 12.  Ако сте проверили, че не сте уверени в някое от горните нагласи / ценности, каква е причината за това? 
 
Отговори: 
A. Липса на уместност / нужда 
B. Липса на време 
C. Липса на подготовка / обучение 
D. Липса на педагогически инструменти / уроци / методики 
E. Други (моля, посочете) 

 

Общо отговори: 39 

Q13.  Според вас, доколко следните понятия са обхванати от вашите 
училищни програми? 
 

A. Много добре 
B. Добре 
C. Недостатъчно 
D. Слабо 

Q14.  Колко уверени / подготвени се чувствате, отправяйки следните 
концепции към учениците си? 
 

A. Много уверен 
B. Уверен 
C. Недостатъчно уверен 
D. Неуверен 

1 ПРИЧИНИ И СЛЕДСТВИЯ ОТ КОНФЛИКТИ И НАСИЛИЕ 
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(Q13-2) POSITIVE vs. NEGATIVE PEACE  (Q14-2) POSITIVE VS NEGATIVE PEACE  

(Q13-3) DIRECT VIOLENCE 

(Q14-4) STRUCTURAL VIOLENCE (Q13-4) STRUCTURAL VIOLENCE 

2 ПОЗИТИВЕН СРЕЩУ НЕГАТИВЕН МИР 

3 ДИРЕКТНО НАСИЛИЕ 

4 СТРУКТУРНО НАСИЛИЕ 

(Q14-3) DIRECT VIOLENCE 
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(Q13-5) SOCIO-CULTURAL VIOLENCE 

5 СОЦИО-КУЛТУРНО НАСИЛИЕ 

6 ЕКОЛОГИЧНО НАСИЛИЕ 

7 ПРЕВЕНЦИЯ НА КОНФЛИКТИ 

(Q14-5) SOCIO-CULTURAL VIOLENCE 

(Q14-6) ECOLOGICAL VIOLENCE 
(Q13-6) ECOLOGICAL VIOLENCE 

(Q14-7) CONFLICT PREVENTION (Q13-7) CONFLICT PREVENTION 



EVER SCHOOLS 
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
 

123 

(Q14-10) JUSTICE AND HUMAN RIGHTS 

8 РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ 

9 СОЛИДАРНОСТ 

10 СПРАВЕДЛИВОСТ И ЧОВЕШКИ ПРАВА 

(Q13-8) CONFLIT RESOLUTION (Q14-8) CONFLIT RESOLUTION 

(Q14-9) SOLIDARITY (Q13-9) SOLIDARITY 

(Q14-10) JUSTICE AND HUMAN RIGHTS 
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(Q14-11) DEMOCRACY AND CITIZENS’ RIGHTS (Q13-11) DEMOCRACY AND CITIZENS’ RIGHTS 

(Q13-12) SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENT 

(Q14-12) SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND 
ENVIRONMENT 

11 ДЕМОКРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА 

12 УСТОЙЧОВО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ 

 

Q15 -  Ако не сте уверени в някоя от горните концепции,каква е причината за това? 

Отговори: 

A. Липса на уместност / нужда 
B. Липса на време 
C. Липса на подготовка / обучение 
D. Липса на педагогически инструменти / уроци / методики 
E. Други (моля, посочете) 

 
Общо Отговори: 49 
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Q16.  Доколко сте подготвени / уверени в използването на дигитални инструменти за обучение? 
 
Отговори: 

• VG – Много добре 
• G – Добре 
• NE – Недостатъчно 
• P – Слабо.  

Общо отговори: 49 

Q17.  Използвате ли цифрови инструменти за обучение във вашата класна стая? 

Общо отговори : 57 

Q18: Ако да колко често?  

Отговори: 

A. Ежедневно 
B. Един-два пъти седмично 
C. Един-два пъти месечно 
D. Един-два пъти годишно 

Общо отговори : 54 



EVER SCHOOLS 
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
 

126 

 

  

Q19:  Искате ли да получите допълнително обучение по технология за цифрово обучение? 

 

Общо отговори : 57 

Q20:  Колко често използвате методологии / подходи за учене чрез опит във вашата класна стая? 

Отговори: 

A. Ежедневно 
B. Един-два пъти седмично 
C. Един-два пъти месечно 
D. Един-два пъти годишно 
E. Никога 

Общо отговори : 57 
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3.2.3 ИЗВОДИ 

Резултатите от проучването ни позволиха да изпълним целите му и да придобием важно разбиране за начина, по който се преподават основните ценности 

и свързаните знания, умения и нагласи / ценности (ЗУН/Ц) в училищата в участващите страни. Трите предварително дефинирани работни пакета, в които 

беше разделено проучването, ни дадоха необходимите отговори за това кои са силните и слабите страни на настоящите подходи към образованието за 

ценности в европейските училища. 

Първият работен пакет, WP1 - Отношението на учителите към образованието за ценности и доколко те са предадени чрез учебните програми на училището, 

се състои от 6 въпроса и основните му цели бяха да ни позволят да постигнем по-добро разбиране на възгледите на учителите за важността и 

необходимостта на преподаването на основни ценности като неразделна част от училищната програма. Всички учители от анкетата (100 процента) смятат, 

че е необходимо образование в основни ценности и по-голямата част от тях смятат, че ценностите и възпитанието за мир вече са достатъчно обхванати от 

съществуващата училищна програма (68,4%). По-голямата част от анкетираните (78,9%) също заявяват, че се чувстват достатъчно уверени, за да преподават 

на своите ученици основни ценности. На въпрос обаче колко често всъщност се ангажират със своите ученици по тези предмети, отговорите показват, че 

не им се отделя достатъчно време, тъй като половината от учителите го правят по два пъти в месеца или по-малко. Осемдесет и два процента от 

респондентите смятат за необходимо преподавателите да получат допълнително образование по основни ценности и възпитание за мир, а когато бъдат 

попитани в кои области биха искали да получат допълнително обучение, първите три отговора са следните: технология за дигитално обучение с 43% от 

респонденти, Мирна класна стая / разрешаване на конфликти с 36,8% от отговорите, последвани от инструменти и подходи за учене чрез опит и 

институционални и учебни подходи към образованието за мир с 31,6% и 29,8% от отговорите. 
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Вторият работен пакет, WP2 - Възгледите на учителите за покритието на съответните ЗУН/Ц и тяхната собствена готовност да ги преподават на ученици, ни 

предостави информация за това, кои ЗУН/Ц са обхванати по-малко от учебните програми, където учителите се чувстват по-малко уверени и какви са 

причините за това. Въз основа на тази информация, съчетана с резултатите от проучванията на учениците и администраторите ни посочи кои конкретни 

ЗУН/Ц трябва да поставим по-голямо ударение в учебните материали, които да бъдат разработени по-късно като част от проекта. Учителите бяха разпитани 

във всеки отделен ЗУН/Ц доколко добре е обхванат от училищните програми и дали се чувстват достатъчно уверени в преподаването им на учениците. 

Смятахме, че 40% от отрицателните отговори (недостатъчно, недостатъчно уверени или лоши) за даден ЗУН/Ц ще изискват от нас да считаме за необходимо 

за по-задълбочено обхващане на учебните програми, които да бъдат разработени от проекта. Резултатите са както следва: 

Ценности / нагласи: 

Социална отговорност - 28,1% от учителите смятат, че тя не е адресирана адекватно от съществуващите учебни програми, докато 15,8% я смятат за 

лоша. 

Доверие в други - 33,3% от анкетираните смятат образованието в тази ценност / отношение недостатъчно, докато 7% го считат за лошо. 

Повече от 70% от учителите се чувстват уверени в способността си да преподават и двете на ученици. 

Умения: 

Отражение - 31,6% от учителите смятат, че не е достатъчно добре обхванато от настоящата училищна програма, докато 12,3 го оценяват като лошо. 

Разрешаване на конфликти * - 38,6% оценяват покритието му като недостатъчно и 5,3% като лошо 

Емпатия - 47,4% от анкетираните го смятат за недостатъчно добре покрит, докато 7% смятат, че е слабо представен в настоящите учебни програми. 

Знания / концепции: 

Причини и последици от конфликти и насилие - 42,1% от участващите учители смятат, че това не е достатъчно обхванато в училищата. 

Положителен срещу отрицателен мир - 40,4% от анкетираните смятат, че той е недостатъчно покрит, а 14% го смятат за слабо покрит. 65% от 

анкетираните също не се чувстват уверени в преподаването на тази концепция на учениците. 
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Прякото насилие - 45,6% го смятат за недостатъчно адресирано, докато 5,3% са отговорили „Лошо“. 56% от анкетираните не се чувстват уверени в 

преподаването на тази концепция на учениците. 

Структурно насилие - 49,1% смятат, че то не е добре обхванато от училищните програми, а 14% смятат, че обхватът му е лош. 63% от анкетираните 

не се чувстват достатъчно уверени, за да преподават тази концепция. 

Социално-културно насилие - 45,6% считат, че обхватът му е недостатъчен, докато 12,3% смятат, че същото е лошо. 56% от анкетираните не се 

чувстват уверени в преподаването на тази концепция. 

Екологично насилие - 29,8% оценяват покритието му като недостатъчно и 17,5 като лошо. 51% не се чувстват достатъчно уверени в преподаването 

на тази концепция на учениците. 

Предотвратяване на конфликти - 40,4% от анкетираните отговориха, че концепцията не е достатъчно обхваната от учебните програми, а 7% 

оценяват нейното покритие като лошо. 45% от участниците не се чувстват достатъчно уверени, за да преподават тази концепция на учениците. 

Разрешаване на конфликти * - 45% от анкетираните не се чувстват достатъчно уверени в преподаването на това умение на учениците. 

Устойчиво развитие и околна среда - 43% от анкетираните не се чувстват уверени в преподаването на тази концепция на учениците. 

 

Респондентите също бяха помолени да дадат основните причини за липсата на доверие в някои ЗУН/Ц. Най-често споменаваните причини са: Липса на 

подготовка / обучение; Липса на педагогическа подкрепа и инструменти; Липса на време. 

Третият работен пакет - WP3, има за цел да ни предостави данни за честотата на използване в класната стая на инструменти и подходи за дигитално и 

експериментално обучение, както и за увереността на учителите в използването на иновативни подходи за обучение. 

По-голямата част от учителите (94,7%) твърдят, че използват цифрови инструменти за обучение в своите класни стаи. Само 35,2% обаче ги използват като 

част от ежедневните си преподавателски дейности, докато други 38,9% използват цифрови инструменти 1-2 пъти седмично. 24,1% от анкетираните 

използват цифрови инструменти 1-2 пъти месечно, а 1,9% използват технологии не повече от 1-2 пъти годишно. 29,8 на сто от анкетираните от нас учители 
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се чувстват много уверени в използването на цифрова технология за обучение, 45% се чувстват уверени, а 24,6% от анкетираните не се чувстват достатъчно 

уверени. 80,7% от учителите биха искали да получат допълнително обучение по цифрови инструменти за обучение, както се потвърждава и от резултатите 

от въпрос 6, където 43% от анкетираните заявяват, че биха искали да получат допълнително обучение по този предмет, което го прави най-добрият избор 

от анкетираните. На въпроса колко често учителите използват подходи за учене чрез опит, 15,8% отговориха, че използват такива подходи ежедневно, 

29,8% казаха, че ги използват 1-2 пъти седмично, 36,8% - 1-2 пъти месечно , 7% - 1-2 пъти годишно и 10,5% никога не използват подходи за учене с опит. 

* Разрешаването на конфликти се появява във въпросника като умение и като концепция. Изисква специално внимание поради различията в отговорите на 
учителите, когато се представят като умение или концепция. По-голямата част от анкетираните (над 60%) го смятат за недостатъчно обхванато от учебните програми 
като умение, но достатъчно обхванато като концепция. В същото време мнозинството от 60% се чувства уверено в преподаването на разрешаването на конфликти 
като умение, но не и като концепция. 
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 ИЗСЛЕДВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

3.3.1 ЦЕЛИ И МЕТОДИКА: 

Анкетата на учениците е разработена със следните цели: 

• Проверка знанията и осведомеността на ученика за ключовите концепции, обхванати от текущия проект EVER 

• Получаване на разбиране на нагласите на учениците към ключовите ценности на европейските общества. 

• По-добро разбиране на тяхното участие в учебни дейности с опит в училище, както и до каква степен те имат възможност да учат чрез цифрови инструменти 

за обучение. 

Въпросникът беше разпространен сред 92 ученици в петте участващи държави на възраст между 13 и 19 години. Най-разпространената възрастова група е 

между 15 и 18 години, представляваща около 85% от анкетираните. 53,3 от учениците, участвали в анкетата, са момчета и 46,7 момичета. Проучването на 

учениците се състои от 10 въпроса, целящи да дадат на консорциума преглед на осведомеността, знанията и нагласите на младите хора по отношение на 

KSA / Vs, обхванати от проекта. 

 
 
 
 
 



EVER SCHOOLS 
EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 

Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
 

132 

3.3.2 РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: 

 

 

 

 

Q1.  Според вас кое от следните твърдения определя мира най-добре? 

Отговори: 

A. Мирът е отсъствието на въоръжен конфликт / война 
B. Мирът е наличието на индивидуално и колективно благосъстояние, както  

и на справедливи взаимоотношения между хората, институциите, 
организациите и нациите. 

C. Мирът е хармоничното благополучие и свободата от враждебна агресия. 
D. Мирът е състоянието на това да не бъдете прекъсвани или раздразнени от 

притеснение, проблеми, шум или нежелани действия. 
E. Липсата на психически стрес или безпокойство. 
Общо отговори : 91 

 
Q2. Според вас кои от изброените са форми на насилие? 
Отговори: 
 

A) Война B) Замърсяване 

C) Расизъм D) Свръхпотребление 
E) Говор на омразата F) Сексизъм 
G) Дискриминация H) Улична престъпност 
I) Бедност/глад J)  Политическо преследване 

 

 

 

 
Q2. According to you, which of the 
A) War;  
B) Pollution;  
C) Racism; 
 D) Overconsumption; 
 E) Hate Speech; F) Sexism; G) Discrimination;
Persecution.  

Q3. Do you know what human rights are?

Q4. In this question we asked the students to list three human rights. The students who 
answered positively the previous questions, but were unable to list correctly at least three 
human rights were counted as “No” 
 
Q5. According to you, which of the following statements describes democracy best?
A) Democracy is a government in which the supreme power is vested in the people and 
exercised by them directly or indirectly through a sy
periodically held free elections; 
B) Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members 
of a state, typically through elected representatives
C) Democracy a political unit that 
D) Democracy is an organization or situation in which everyone is treated equally and has 
equal rights; 

EVER SCHOOLS: EUROPEAN VALUES EDUCATION RES0URCE FOR SCHOOLS
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According to you, which of the following are forms of violence? Answers: 

G) Discrimination; H) Street Crime; I) Poverty/Hunger;

Do you know what human rights are? 

 
Q4. In this question we asked the students to list three human rights. The students who 
answered positively the previous questions, but were unable to list correctly at least three 
human rights were counted as “No” in the previous question results.   

According to you, which of the following statements describes democracy best?
Democracy is a government in which the supreme power is vested in the people and 

exercised by them directly or indirectly through a system of representation usually involving 
eriodically held free elections;  

Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members 
of a state, typically through elected representatives;  

Democracy a political unit that has a democratic government;  
Democracy is an organization or situation in which everyone is treated equally and has 
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following are forms of violence? Answers:  

I) Poverty/Hunger; J)Political 

 

Q4. In this question we asked the students to list three human rights. The students who 
answered positively the previous questions, but were unable to list correctly at least three 

According to you, which of the following statements describes democracy best? 
Democracy is a government in which the supreme power is vested in the people and 

stem of representation usually involving 

Democracy is a system of government by the whole population or all the eligible members 

Democracy is an organization or situation in which everyone is treated equally and has 

Q2 

Q1 
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Q3.  Знаете ли какво представляват човешките права? 

Общо отговори:92 

Q4.  В този въпрос помолихме учениците да изброят три човешки права. 

Учениците, които отговориха положително на предишния въпрос, но не успяха да изброят правилно поне три човешки права, бяха отчетени като „Не“ в 

резултатите от предишния въпрос. 

Q5.  Според вас кое от следните твърдения описва демокрацията най-
добре? 

A) Демокрацията е правителство, при което върховната власт е поверена на 
хората и се упражнява от тях пряко или косвено чрез система на 
представителство, обикновено включваща периодично провеждани 
свободни избори. 

B) Демокрацията е система на управление от цялото население или от всички 
допустими членове на държава, обикновено чрез избрани представители. 

C) Демокрация политическа единица, която има демократично управление. 
D) Демокрацията е организация или ситуация, при която всички се третират 

еднакво и имат равни права. 
E) Демокрацията е управлението на хората, от хората, за хората. 

Общо отговори: 92 

Q3 

Q5 
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Q6 & Q7.  Според вас колко важни са следните твърдения? 

Отговори: 

• VI – Много важни 
• I – Важни 
• SI – По някакъв начин важни 
• NI – не са важни 

 

ТЕМА: РАВЕНСТВО, РАВНИ ПРАВА 

• VI – Много важни 
• I – Важни 
• SI – По някакъв начин важни 
• NI – не са важни 

 

Всички хора се третират с уважение от 
държавата/институциите 

Мъжете и жените имат еднакви права и свободи  

Хората от различни страни, с различен цвят на 
кожата, култура, религи и пр., имат равни права и 

свободи: 

Моите приятели/семейство/учители ме третират с 
уважение, дори когато правя грешки 

У дома, училището инасвякъде хората се отнасят с мен по 
същия начин, като останалите (честно) 
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ТЕМА: ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: 

• VI – Много важни 
• I – Важни 
• SI – По някакъв начин важни 
• NI – не са важни 

 

Всички хора имат равен достъп до образование  Мога да отида в училище и да получа образование 

ТЕМА: СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕ 

• VI – Много важни 
• I – Важни 
• SI – По някакъв начин важни 
• NI – не са важни 

 

Всички хора имат равно право на информация и на 
изразяване на мнение 

Мога да кажа на хората наоколо от какво се нуждая/искам и 
те ще го вземат под внимание 
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ТЕМА: СВОБОДЕН ИЗБОР НА ЗАЕТОСТ, ПРАВО 
НА ТРУД, ПРАВО НА ГЛАСУВАНЕ 

 

• VI – Много важни 
• I – Важни 
• SI – По някакъв начин важни 
• NI – не са важни 

 

Всички хора имат равна възможност да работят това, 
което харесват. 

Всички хора имат еднакво право да гласуват за 
публични длъжности (кмет, депутат и т.н.). 

Мога да имам мечти и цели, както и условия да ги 
постигна.  

Другите хора, институции и организации ми помагат да 
осъществя мечтите си.  

ТЕМА: ПРАВО НА АДЕКВАТЕН СТАНДАРТ НА 
ЖИВОТ 

• VI – Много важни 
• I – Важни 
• SI – По някакъв начин важни 
• NI – не са важни 

 

Всички хора имат достъп до храна, вода, 
здравеопазване: 

Имам всичко материално, от което се нуждая (дам, 
храна, книги и наръчници, техника и т.н.: 
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ТЕМА: ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

• VI – Много важни 
• I – Важни 
• SI – По някакъв начин важни 
• NI – не са важни 

 

Околната среда, прородата в моят град е приятна, чиста и лесно достъпна  

 

ТЕМА: СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ХОРАТА 

• VI – Много важни 
• I – Важни 
• SI – По някакъв начин важни 
• NI – не са важни 

 

Мога свободно да пътувам и да се срещам с други хора 
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Q8:  УЧАСТВАТЕ ЛИ НИКОЯ ОТ СЛЕДНИТЕ 

ДЕЙНОСТИ В УЧИЛИЩЕ? 

A) Дискусии B) Училищни проекти  

C) Училищни събития D) Играене на игри E) извънучилищни дейности (излети, посещения 
на музеи, кина и пр.) 
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Q9. . Колко често се използват компютри / таблети или други цифрови устройства в клас (извън часовете по ИКТ)? 

Отговори: 

A. Ежедневно 
B. В определени часове 
C. Често 
D. Рядко 
E. Никога 

Общо отговори : 92 

Q10.  Кое от следните понятия ви казва нещо? 

Отговори: 

A. Решаване на конфликти B. Глобално затопляне 

C. Авторитаризъм D. Социална отговорност 

E. Устойчиво развитие F. Пропаганда 

G. Солидарност H. Говор на омразата 

I. Дискриминация J. Свобода на словото 

K. Миграция и убежище 
L. Човешки и граждански 

права 

Общо отговори : 88 
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3.3.3 ИЗВОДИ 

Резултатите от проучването на въпросника за учениците ни позволиха и да придобием важно разбиране за начина, по който учениците разбират основните 

ценности, крайъгълните концепции в основата на европейските общества и степента, до която те възприеха и възприеха тези ценности и концепция. Също 

така ни позволи да разберем основните методи за учене, които ежедневно използват в училище, по-специално използването на ИКТ и на подходи за учене 

чрез опит и свързаните знания, умения и нагласи / ценности (ЗУН/Ц) се преподават в училищата в участващите страни. Въпросникът за ученици бе съставен 

от десет въпроса, всеки от които ни дава представа за съществуващите знания и разбиране на основните ценности на младите хора. 

Въпросите, предназначени да проверят знанията на учениците в ключови понятия за фундаментални ценности, бяха числа 1, 2, 3, 4, 5 и 10. 

Въпреки че резултатите като цяло бяха положителни, ние открихме няколко пропуски в знанията и разбирането на учениците от средните и средните 

училища. 

С първите два въпроса искахме да проверим как младите хора разбират мира и дали са в състояние да разпознаят различни форми на насилие, 

включително косвено. С първия въпрос помолихме учениците да дадат определението, което описва мира най-добре според тях, като отговор Б е най-

изчерпателното определение за мир, а отговор А е често определението за отрицателен мир, както е дефинирано от ЮНЕСКО. Почти половината от 

участниците успяха да дадат правилната дефиниция за мир, докато отговорите на другата половина бяха разпределени в останалите три варианта, като 

мнозинството (31 процента) избра дефиницията за отрицателен мир като най-добрата. Тъй като Европейският съюз беше финансиран с основната цел да 

осигури траен мир, ние считаме, че е необходимо да се положат усилия за укрепване на разбирането на учениците за мира в неговата цялост, а не просто 

като отсъствие на война или въоръжен конфликт. Следователно, в рамките на компетенциите и учебните програми, разработени отдолу, ние положихме 

усилия да поставим важен фокус върху разбирането на мира като концепция, която включва демокрация, справедливо и справедливо общество, прозрачни 

и ефективни институции, зачитането на многообразието, правата на човека и личността свободи. Въпросите два отговора са всички форми на насилие, 

пряко и косвено. Докато повечето ученици успяха да разпознаят най-явните форми на насилие, косвените форми на насилие, за които трябва да се постави 
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по-голям акцент в образованието, са замърсяването, прекомерното потребление, гладът / бедността, които като косвени форми на насилие изискват по-

голямо разбиране в тяхното въздействие върху засегнатите общества. Бихме искали да обърнем внимание на факта, че макар по-голямата част от 

анкетираните да признават езика на омразата и сексизма като форма на насилие, цели 25% от децата не считат тези форми на дискриминация за насилие. 

Следователно трябва да се положат повече усилия за обучение на въздействието на тези две форми на дискриминация върху жертвите, изложени на тях. 

Важна констатация от проучването е, че половината от анкетираните не признават политическото преследване като форма на насилие, което изисква 

засилване на образователните усилия за разбиране на демократичните общества за разлика от авторитарните режими. 

Най-тревожната констатация в проучването на учениците беше, че половината от анкетираните отговориха, че не знаят какво представляват човешките 

права и не са в състояние да изброят три основни права. Правата на човека са в основата на европейския проект и зачитането на правата на човека е 

крайъгълен камък за европейските общества. Спешно е необходимо да се засили разбирането на младите хора за правата на човека, какви са те, тяхното 

значение и начина, по който те се превеждат през европейските и националните демократични институции при ЕС. Укрепване на образователните подходи 

в областта на правата на човека, демокрацията срещу недемократичните форми на управление е необходимо, за да се гарантира, че общите образователни 

системи в държавите-членки, като единствено достъпни за всички, предават основните ценности, знания и умения на гражданите, за да бъдат в състояние 

да упражняват напълно своите демократични права. 

Въпрос пет е предназначен да провери разбирането на учениците на основната концепция за демокрация. Макар че нито едно от предоставените  

определения не е невярно, някои описват по-добре съвременната демокрация, отколкото други. Въпреки че липсва консенсус относно една дефиниция за 

демокрация, отговор А се счита за този, който описва най-добрите съвременни демокрации. По резултатите е лесно да се разбере, че децата са объркани, 

кое определение описва демокрацията най-добре. По-голямата част от отговорите обаче се разпределят между A и B, като отговор A събира най-много 

отговори. 

С въпрос десет искахме да разберем дали децата разпознават значението на основните понятия, които често се срещат в обществени дискусии. Значителен 

брой респонденти потвърдиха, че не знаят значението на следните понятия: авторитаризъм (62,5%), социална отговорност (43,2%), устойчиво развитие 

(33,3%), реч на омразата (36,4%) . 
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Целта на въпроси 6 и 7 беше да ни позволят да видим до каква степен основните ценности, права и свободи се възприемат и възприемат от младите хора 

в цяла Европа. Зададените въпроси обхващаха следните категории: 1. Равенство, Равни права; 2. Право на образование; 3. Свобода на изразяване; 4. 

Свободен избор на работа, право на работа, право на участие в избори; Право на адекватен жизнен стандарт; Опазване на околната среда; Свободно 

движение на хора. Независимо, че познаването на правата на човека при учениците се оказа недостатъчно, по-голямата част от учениците осъзнават и 

възприемат значението на тези ценности. Където трябва да се постави повече акцент (студентите придават по-малко значение на тези права и ценности) 

са свободата на изразяване, свободният избор на работа, правото на работа, правото да участват в изборите, като около 30% от анкетираните смятат, че 

последното не е важно, както и опазване на околната среда и свободно движение на хора. 

Накрая бяха включени въпрос осем и девет, за да можем да разберем какъв тип подходи за учене с опит се използват в изследваните училища и каква е 

честотата на използване на ИКТ в клас и училищни дейности. Резултатите показват, че най-честите опитни дейности, в които децата се занимават, са извън 

училищни дейности (екскурзия, посещения на музеи, филми и др.), Училищни събития и дискусии. По-рядко срещаните възможности за учене с опит са 

образователни проекти и игри, които според наличните данни са сред най-ефективните подходи за учене заедно с дискусии и извън училищни дейности. 

По отношение на използването на ИКТ в училище, по-голямата част от учениците казват, че използват ИКТ само в определени класове, което означава, че 

ще е необходимо допълнително обучение за учители по цифрови технологии за обучение, за да могат учителите и учениците да се възползват от 

възможностите за обучение технологията осигурява. 
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 ИЗЛЕДВАНЕ НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ 

3.4.1 ЦЕЛИ И МЕТОДИКА: 

Проучването на администратора е съставено от 10 въпроса, разработени за изпълнение на следните цели: 

• Да се придобие разбиране за възгледите на администратора за важността и необходимостта от преподаване на основни ценности като неразделна 

част от училищната програма, наличното обучение за училищния педагогически персонал. 

• По-добро разбиране на честотата на конфликти и / или нежелано поведение на учениците, най-често срещаните инциденти и съществуващите 

училищни политики за противодействие на тези инциденти. 

• Използването на цифрова технология за обучение в училищата и честотата на нейното използване. 
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3.4.2 РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Q1.  Според вас колко добре е образованието за мир обхванато от учебните програми на училището? 

Отговори: 

A. Много добре 

B. Добре 

C. Немного добре 

D. Слабо 

Общо отговори : 47 

Q.2.  Смятате ли, че образованието в основни ценности като мир, 

толерантност, уважение, многообразие и социална отговорност е 

необходимо? 
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Q3.  Учителите и / или администраторите във вашето училище получават ли 

обучение по основни ценности и ключови компетенции? 

Q4. Ако да, колко често  

Отговори: 

A. Два или повече пъти годишно 

B. Веднъж годишно 

C. Веднуж на 2-3 години 

Общо отговори : 20 

Q5.  Как бихте оценили процента на конфликти и нежеланото поведение на 

учениците във вашето училище (като тормоз, отсъствия, конфликти между групи, 

отпадане и т.н.)? 

Отговори: 

A. Много чести 
B. Чести 
C. Редки 
D. Много редки 

Общо отговори : 47 
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Q6.  Какви видове нежелано поведение на учениците са най-чести във вашето училище? 

Отговори: 
A. Тормоз. 
B. Агресия (вербална и / или физическа), включително 

срещу учители и административен персонал 
C. Конфликти между различни групи. 
D. Отсъствия. 
E. Ниско ниво на ангажираност с учебния процес. 
F. Самонараняване (пушене, наркотици, алкохол, 

самонаранявания и др.). 
G. Ранно напускане на училище. 
H. Други, моля, опишете. 

Общо отговори : 47 

Q7.  Има ли вашето училище някакви съществуващи политики, насочени към намаляване на конфликтите? 

 

 

Общо отговори : 47 
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Q8.  Ако отговорът е да, коя от изброените по-долу мерки се отнася за вашето училище: 

Отговори: 

A. Документи за училищна политика (етични кодекси, кодекси за 
поведение, изявления за мисии и др.) 

B. Учебни подходи 
C. Подходи за съвместно обучение 
D. Съвместни учебни и ученически дейности (събития, извън 

групови занимания и т.н.) 
E. Структури за участие (ученически комисии, ученически съвети 

и др.) 
F. Дейности от социално значение (доброволчество, социални 

действия в полза на общността и др.) 

G. Г. Други. 

Общо отговори : 47 

Q9.  Използва ли вашето училище технология за цифрово обучение извън часовете по ИКТ? 

 

 

 

Общо отговори : 47 
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Q10. Ако да, колко често? 

Отговори: 

A. Ежедневно 
B. Веднъж-два пъти седмично 
C. Веднъж-два пъти месечно 
D. Веднъж-два пъти годишно 

 

Общо отговори : 47 
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3.4.3 ИЗВОДИ 

Резултатите от анкетата на въпросника на администратора са в съответствие с резултатите от въпросника на учителя. По-голямата част от администраторите 

признават необходимостта от образование в основни ценности, особено тези, водещи към мира. Приблизително половината от анкетираните смятат, че 

обучението за мир в училище е недостатъчно, докато другата половина го счита за достатъчно (добро или много добро). Надяваме се, че слабостите, 

разкрити от проучването на учениците, ще убедят повече училищни администратори в необходимостта от укрепване на образованието в основни ценности, 

основни права и демокрация. Докато по-голямата част от училищните администратори потвърждават значението на образованието по основни ценности, 

в повече от половината от интервюираните училища (26) учителите изобщо не получават обучение по този въпрос. По-голямата част от тези, които 

получават обучение, признават, че то не е редовно, а по-скоро спорадично, веднъж на всеки 2-3 години. Тези резултати са в съответствие с отговорите на 

учителите, които също са изразили, че нямат достатъчно обучение по тези предмети, нито достатъчно педагогически инструменти и методологии, за да се 

справят с тях. 

С въпроси 5 и 6 искахме да разберем честотата на конфликтните ситуации, както и вида на нежеланото ученическо поведение в училищата в участващите 

страни. Резултатите показват, че отговорите са разделени най-вече между редки и чести, което може да се обясни с методологичния избор на консорциума 

да включва училища както в райони в неравностойно положение, така и в нормално положение във всяка държава. На въпроса с какво нежелано поведение 

на учениците се сблъскват най-често, огромното мнозинство посочва отсъствия, ниска ангажираност с учебния процес и самонараняване. Важно е обаче 

да се отбележи, че 1/3 от запитаните администратори са избрали вербално или физическо насилие срещу училищния персонал и конфликт между различни 

групи като поведение, с което често трябва да се справят. Резултатите от тези въпроси ни обясниха, че има нужда от подобряване на училищните подходи 

както в областите за насърчаване на ангажираността с учебния процес и управление на конфликти. 

С въпроси 7 и 8 искахме да знаем какви съществуващи стратегии прилагат изследваните училища за противодействие на нежеланото поведение на 

учениците. Според обобщените данни на ЮНЕСКО, за да бъдат ефективни при създаването на учебна среда, водеща към мир и зачитане на основните 
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ценности, училищата трябва да прилагат комбинация от поне следните подходи: училищна политика, учебни подходи и подходи на участие. Резултатите 

ни показаха, че повечето училища са установили училищни политики и съответните им документи. Въпреки това, значителен брой администратори (34%) 

отговориха, че подобни политически документи не присъстват в техните училища. Повече от половината от анкетираните училищни администратори 

потвърдиха, че техните училища разполагат с извънкласни дейности, а близо половината от анкетираните потвърдиха, че вече имат съществуващи 

структури за участие на ученици. Там, където са необходими повече усилия, е прилагането на учебни подходи, съвместни учебни дейности и дейности от 

социално значение. Тези три категории са незаменими както за изграждането на общност, така и за обучението по основни ценности. 

С последните два въпроса попитахме администраторите дали технологията за цифрово обучение е внедрена в техните училища и каква е честотата на 

нейното използване, ако да. По-голямата част от анкетираните отговориха положително на този въпрос. Половината от анкетираните заявяват, че 

технологията за дигитално обучение се използва в ежедневния процес на преподаване и обучение в училищата. Приблизително 1/3 от респондентите 

обаче потвърдиха, че технологията за дигитално обучение не е част от редовния учебен процес, като се използва няколко пъти месечно или годишно. 
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4 ЧАСТ IV: EVER КОМПЕТЕНТНОСТНА РАМКА 

Въз основа на резултатите от проведения национален анализ и проучвания сред целевите групи на 

проекта, консорциумът разработи компетентностни рамки, които изброяват и детайлизират 

компетентностите, които трябва да бъдат обхванати от учебната програма, създадена в IO2. 

Основната цел на проекта беше да се създаде иновативен курс за обучение, фокусиран върху 

насърчаването на специфични индивидуални нагласи и поведения, като доверие, уважение към 

другите, увереност в причинно-следствената връзка на индивидуалните усилия - личен успех и 

реализация - обществено благосъстояние, като по този начин се овластяват младите хора и се 

насърчава приобщаващото образование, социалното сближаване и толерантността. Инструментите 

и методите бяха избрани, за да обхванат трите основни измерения на придобиване на културни 

компетенции в образованието и квалификацията (Pope, Reynolds и Mueller 2004, Pedersen & 

Connerley, 2005): Осведоменост - Знание - Умение. 

Затова: 

Измерение Информираност и знание: Културата на разделението, символизирана от „Стената“, е 

изградена върху форми на дискурс, в които липсва логическа последователност и причинност, както 

и на комуникационни подходи, избягващи или явно забраняващи сравнението с доказателства. 

Механизмите зад тях ще бъдат „обмислени“ в дълбочина през този етап, деконструирайки 

семантично основните понятия, върху които са изградени, и анализирайки тяхното използване както 

в контекста на близкото минало, белязано от присъствието на миналите стени, така и на настоящата 

криза е там, където се строят нови стени. За да се постигне по-задълбочена и многостранна 

перспектива за „Културите зад стените“, тази категория ще бъде съставена от дейности за 

повишаване на осведомеността и дейности, водещи до ново генериране на знания, като: тестове от 

казуси от исторически периоди и съвременна Европа, дебати и дискусии около темата на модула. 

казуси от съответните страни от историята на 20 век във връзка с темата на дискусията, която всеки 

модул въвежда. Ще бъдат представени провокиращи и предизвикателни за размисъл въпроси, за да 

се накарат участниците да (пре)създадат връзките между отделни, местни, национални и 

международни събития от една страна, както и между исторически и съвременни събития, водещи 

до по-голяма осведоменост и повишено знание на взаимосвързаността на индивидуалните нагласи 

и колективното благосъстояние, следователно за значението на индивидуалния избор и поведение. 

Измерение Умения: тази фаза ще бъде посветена на изследване на индивидуалните ценности и 

вярвания в социалните взаимодействия и решаването на кооперативни проблеми. Дейността ще 
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накара участниците да изпитат въздействието на изборите, които правим, които засягат другите и 

изборите, които другите правят, които ни засягат. Целта му е практически да се демонстрират 

последиците от обхвата на приложение на моралните и етични норми и на положителните ценности. 

Тази фаза се основава на теорията на игрите и последните разработки на нейното практическо 

приложение в учебните дейности. Игрите се основават на потенциални ситуации от реалния живот 

в съответствие с различните теми на модула. Дейностите ще бъдат разработени въз основа на 

класическата дилема на доброволеца, обществени блага, координация, малцинство, пират, игри за 

мир / война и т.н., тъй като всички те популяризират и демонстрират необходимостта от 

положителни ценности и трансверсални умения, като доверие, уважение , социална отговорност, 

сътрудничество, индивидуални усилия и работа в екип, разрешаване на конфликти, стратегическо 

планиране и др. 

Измерение Рефлексия и оценка: посветено е на упражнение за диалог, вдъхновено от подхода на D. 

Bohm, където участниците са поканени да споделят своя опит, мисли и чувства относно предишните 

дни, но дебати и опити да направят точка или да убедят другите по всякакъв начин, са забранени, 

както и реакциите на изявления, направени по време на упражнението. Отклонението от 

бохмианския подход се състои във въвеждане на дискусионни теми от ръководителя на групата. 

Темите за диалога за всеки модул са специално разработени, за да поканят участниците да 

разсъждават върху индивидуалните ценности и въздействието на поведението върху по-мащабните 

явления. 

Темите на различните модули са: 

МОДУЛ 1: ХОРА И СТЕНИ - РАЗНООБРАЗИЕ И МИГРАЦИЯ.  

(Разработен от Instituto Istruzione Superiore 'E. Majorana - A. Cascino', Италия) 

а) Знания и информираност: Изграждане, поддържане и разрушаване на Стената на местно, 
национално и наднационално ниво. Изграждане на нови стени - обосновки и ефекти на 
стените; Какво стените ни разказват за начините, по които хората се разбират и възприемат 
взаимно и за света? 

б) Умение: Обучение чрез игри: изследване на сътрудничество срещу опозиция; 
толерантност срещу непоносимост; уважение срещу неуважение; доверие срещу 
подозрение, приемане срещу предразсъдъци. 

в) Размисъл и оценка: „Кой е от другата страна на моята стена“. 
 

МОДУЛ 2: „ПРАВИЛНАТА И ГРЕШНАТА СТРАНА НА СТЕНАТА” - ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО.  

(Разработен от Свободен младежки център, България) 

а) Знания и информираност: Начин на живот от двете страни на Стената. Възприятия за 
другата страна. Сърцето на разделението. Ние срещу тях. 
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б) Умение: Обучение чрез игри: отрицателното въздействие на разделението, 
предразсъдъците и противопоставянето 

в) Размисъл и оценка: „Да бъдеш от грешната страна на стената. Кои сме „ние“ в днешно 
време и кои са другите“? 

 

МОДУЛ 3: „СТЕНИТЕ ВЪТРЕ В НАС“. ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И СИЛАТА НА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА ДА 

ВНЕСАТ ПРОМЯНА.  

(Разработен от Redefine, Португалия) 

а) Информираност и знания: Форми на протест - скрити и явни. 

Стените в Европа днес: Преодоляване на бариерите пред човешкото достойнство. 

б) Умения: Обучение чрез игри: ефектът от институционализираното потисничество и 
привилегии, както и от социалната изолация, дискриминацията и ограничените 
възможности за действие във враждебна социална среда. 

в) Размисъл и оценка: „Стени срещу многообразието. „Грешен“ от „правилната“ страна на 
стената“. 

МОДУЛ 4: „ПУБЛИЧНОТО ЛИЦЕ НА СТЕНАТА“: ТЕХНОЛОГИЯ, ИНОВАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. “ 
(разработен от фондация Autokreacja, Полша) 

а) Информираност и знания: Публичен дискурс по време на войните и Студената война. 
Публичното лице на стените днес: Език на разделението, език на омразата, тормоз, 
информация и дезинформация 

б) Умение: практическо обучение чрез игри: манипулация, пропаганда и обиден дискурс 

в) Размисъл и оценка: „Аз и другият - моята дума като описание на моя свят.“ 

 

МОДУЛ 5: КОНТРАСТЪТ МЕЖДУ МИТОЛОГИЯТА НА РАЗДЕЛЕНИЕТО И РЕАЛНОСТТА НА 
РАЗДЕЛЕНИЕТО: СВОБОДИТЕ СРЕЩУ ОГРАНИЧЕНИЯТА. " ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО, ИКОНОМИКА И 
РАСТЕЖ, ОКОЛНА СРЕДА 

Разработено от 

а) Информираност и знания: Стената и нейното въздействие върху живота на хората. Стените 

в Европа днес и тяхното въздействие върху живота на европейците. 

б) Умение: егоистично действие / реакция срещу честно сътрудничество, основано на 

взаимно уважение. 

в) Размисъл и оценка: „Лидери и последователи. Решение и избор. Участие “. 

МОДУЛ 6: „ПОСЛЕДСТВИЯТА - СЪБАРЯНЕ НА СТЕНАТА (ИТЕ) И БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА“ 

Разработено от 

а) Информираност и знания: Последиците от падането на Стената - последици и научени 
уроци. Представяйки си падането на сегашните стени и бъдещето на Европа. 
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б) Умение: практическото игрово обучение ще накара участниците да си сътрудничат, за да 
се постигне решение на проблем, при който се постигат задоволителни резултати и печали 
само когато всички играчи вземат взаимно съгласувани решения. 

в) Размисъл и оценка: „Другост и принадлежност в разнообразно общество. 

 

Многостранният дизайн на проектиране и подходът на градивните елементи в обученията, който се 

фокусира върху излагането на участниците на цикъл от тренинги и упражнения, който ескалира в 

сложносттаси, с всяко упражнение и модул за обучение, предназначени да надграждат педишните, 

ще доведе до: 

- Укрепване на положителните ценности и индивидуалните убеждения. 
- Практикуване на индивидуални и междуличностни умения като разрешаване на конфликти, 

сътрудничество и работа в екип, стратегическо мислене.  
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 МОДУЛ 1: „ХОРА И СТЕНИ” - РАЗНООБРАЗИЕ И МИГРАЦИЯ. 

(Разработен от Италия) 

4.1.1 ПРЕГЛЕД НА МОДУЛА 

Основните цели на този модул са да насочи учениците към по-добро разбиране за културата на 

многообразието като възможност, стойността на интеркултурността и основния принцип на 

Европейската програма за миграцията „не оставяй никого зад себе си“, дори мигрантите не 

размишляват за причините и ефектите от миграцията по света, но особено в Европа. 

4.1.2 ЦЕЛИ 

Чрез този модул учениците ще могат да осъзнаят по-добре как да се насърчава многообразието и 

включването на мигрантите в нашето общество, както и практическото му прилагане чрез 

демократични институции като ООН, Международната организация за миграция (IOM) и 

проучването на важни документи като Международна конвенция за защита правата на всички 

работници мигранти и членове на техните семейства (A / RES / 45/158), Договорът от Лисабон и 

Европейската програма за миграция. (13 май 2015 г.). Те ще придобият капацитет за конструктивно 

използване на демократични инструменти, за да внесат положителни промени в нашето общество, 

което също ще стане по-приобщаващо и транскултурно. 

4.1.3 МЕТОДОЛОГИЯ 

В образованието първото нещо е приветствието, приемането на другия със собствената му реалност, 

традиция и култура, а не като абстрактен индивид. Това е признанието на другия човек, с неговото 

неотменно достойнство като човек, а не просто обучаващ се на знания и умения. Това е етичната 

връзка, която трябва да бъде защитена, ако искаме да образоваме, а не да правим „нещо друго“. 

Този въпрос е централен за всяко образование и особено за този модул за РАЗНООБРАЗИЕТО и 

МИГРАЦИЯТА. 

Според това този модул ще разработи стратегии за сътрудничество на учащите се, които ще изградят 

своите знания и разбиране, като работят заедно в екипи, ще си сътрудничат и споделят своите 
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изследвания и проучвания, но също така ще развиват социални умения, меки умения и етични 

умения като разбиране, приемане, оценяване, силно свързани с въведените теми и техните цели. 

Модулът ще бъде разделен на четири теми, структуриращи въпроса за разнообразието и миграцията 

стъпка по стъпка за постигане или надежда за постигане на решение в края. Всяка тема въвежда 

проблем, с който да се справяме, и предлага някои пътища за решаването му. 

4.1.4 ОПИСАНИЕ НА ТЕМИТЕ 

ТЕМА 1: КОЙ Е МИГРАНТ? КАКВО СТЕНИТЕ НИ КАЗВАТ ЗА НАЧИНИТЕ, ПО 

КОИТО ХОРАТА РАЗБИРАТ И ВЪЗПРИЕМАТ ЕДИН ДРУГ И СВЕТА? 

Първата тема въвежда директно въпроса на модула, но се фокусира върху човека и кара учещите се 

да разсъждават за състоянието на мигранта, като изследват и разбират също причините за 

миграцията: липса на работа, услуги, образование, безопасност, човешки и граждански права, 

висока престъпност, липса на реколта, суша, наводнения, бедност, война. Учещите ще разсъждават 

и за необходимостта да се определи някакъв ден за паметта за нея, който е Международният ден на 

мигрантите, определен на 18 декември и провъзгласен от Общото събрание на ООН през 2000г. След 

това учащите ще разсъждават за тяхното възприемане, ще анализират стените пред мигрантите, 

които изграждаме, за да се отделим от останалите и като цяло от чужденците. Концепцията че 

стените могат да се превърнат в мостове ще бъде въведена като средство за включване, а не 

изключване, срещу предразсъдъците и погрешното отношение към чуждото или другото. 

 

ТЕМА 2: ЕФЕКТИ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА МИГРАЦИЯТА: СТЕНАТА НА МЕСТНИТЕ, 

НАЦИОНАЛНИТЕ И НАДНАЦИОНАЛНО НИВА. 

Тази тема е тясно свързана с първата, но по-добре кара учениците да разберат значението на 
преодоляването на стените и предразсъдъците към изграждането на мостове и гостоприемството 
към хората. Обучаемите ще практикуват пряко Знания и осведоменост за изграждането, 
поддържането и разрушаването на Стената на местно, национално и наднационално ниво. 
Изграждане на нови стени - обосновки и ефекти от стените. 

Промените са очевидни в ежедневния опит. Европейските общества са се променили под влиянието 
на имиграцията и заселването на мигранти. Различни фактори оказват влияние върху тях: закони, 
подзаконови актове и политически права (гласуват или не гласуват, гражданство) достъп до пазарите 
на труда, режими и разпоредби на социалната държава, здравни услуги, жилищни условия, 
образователна и езикова политика, интеграционни стратегии и форми на изключване и 
дискриминация . 
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В този модул ще бъдат придобити трансверсални умения като критично мислене, стратегическо 
планиране, участие, дискусии и дебати, даващи предложения и решения. 

 

ТЕМА 3: ЕВРОПА И МИГРАЦИЯТА 

Предизвикателство не е проблем: пътят към ВКЛЮЧВАНЕ през Женевските конвенции, Договора от 

Лисабон, Дъблинския регламент и Европейската програма за миграция, (13 май 2015 г.). 

Чрез изучаването на тези важни документи учениците ще могат да разберат европейската политика 

за гостоприемство към мигрантите, която ги интегрира в нашата общност и да ги разглеждат като 

предизвикателство за нас, а не като проблем. Учащите ще разберат, че целта на политиката на ЕС в 

областта на миграцията или убежището е всъщност да предложи подходящ статут на всеки, който се 

нуждае от международна закрила в една от държавите-членки, и да гарантира спазването на 

принципа на неотблъскване. За тази цел Съюзът се стреми да разработи Обща европейска система 

за убежище. Договорът от Лисабон, който влезе в сила през декември 2009 г., създаде условия за 

обща система за мигрантите и убежището на бежанците, включваща единен статут и единни 

процедури. С оглед на миграционния натиск от 2014 г. насам, през май 2015 г. Комисията издава 

Европейска програма за миграцията (4.2.3.), която предлага няколко мерки за справяне с този натиск, 

включително подхода на горещите точки, установен между EASO, Европейската граница и Агенцията 

за брегова охрана (по-рано Frontex) и Европол, която работи на място с фронтовите държави-членки 

за бързо идентифициране, регистриране и снемане на отпечатъци от входящите мигранти. В дневния 

ред е включен Дъблинският регламент, който определя критерии за определяне на държавата-

членка, отговорна за разглеждането на молба за международна закрила (по принцип първата 

държава на влизане). Предложението запазва настоящите критерии в системата от Дъблин, като 

същевременно ги допълва с коригиращ механизъм за разпределение, за да облекчи държавите-

членки од непропорционален натиск; по този начин предложението на Комисията от септември 2015 

г. за регламент относно постоянен механизъм за преместване при кризи в рамките на системата от 

Дъблин понастоящем се задържа вот Съвета. По същия начин по-ранното предложение за промяна 

на регламента от Дъблин относно разпоредбата за компетентната държава-членка за разглеждане 

на молбата за международна закрила на непридружени непълнолетни лица, които нямат роднини 

на територията на държавите-членки, е оттеглено и съдържанието му е включено в настоящото 

Предложение за Дъблин III. 
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ТЕМА 4: КАК ДА ИНТЕГРИРАМЕ МИГРАНТИТЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА КУЛТУРА И 

ЖИВОТ С МЕЖДУКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОЛИТИКА 

Целта на тази тема е да насочи участниците към прилагане на знанията, придобити чрез предишните 
теми, в нова визия за култура, която предполага живот с мигранти не в мултикултурна система, а в 
интегрирана и междукултурна. Това означава ново предизвикателство за Европа за изграждане на 
нова идентичност, нови ценности и гражданство. 

Учащите ще получат: по-задълбочено разбиране на понятия като култура и междукултурна 
компетентност и как те влияят върху живота им; повишаване на осведомеността и разбирането за 
това как хората от различни културни среди могат да осмислят и действат в познати и непознати 
контексти; запознават се с важността да реагират внимателно в контексти, които ни дезориентират 
или предизвикват; научават стратегии / процеси, които да им помогнат да го направят; научават 
инструменти и процеси, които могат да им помогнат да започнат да преодоляват културните 
различия, които могат да изпитат в следването си, живота и бъдещата си работа ; Изпълняват 
няколко дейности, предназначени да им помогнат активно да се опитват да осмислят себе си и да 
започнат да анализират как са се оформили техните ценности и начини да виждат и преживяват 
света. 
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4.1.5 РАМКА 

 

ТЕМА ОСНОВНИ 
ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

1    

ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост
, Знания, 
Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, 
базирани на игри/  

Тест/Въпросник  Преминат въпросник (успех над 70%)  

Кой е мигрант? Как 
стените ни разказват за 
начините, по които 
хората разбират и 
възприемат един друг и 
света? 

•  да 
размишлява
ме за 
състоянието 
на мигранта, 
как го 
възприемам
е и защо 
често 
изграждаме 
стени, 
изследване и 
разбиране на 
причините за 
миграцията 

- Изучаване 
на случаи 
на 
миграция 

- Игра: Il cerchio 
maledetto 
(Прокълнат кръг) 
и мозъчна атака. 

Играта помага да ги 
попитате дали 
смятат, че повечето 
мигранти се 
преместват в други 
държави по 
положителни 
причини 

• Класът е разделен на две групи 
• Учениците от всяка група трябва да 

започнат да работят сами, за да 
подредят факторите по важност. След 
това в по-малки групи, сравняват, 
обсъждат и обосновават подреждането 
им. 

• Учениците обсъждат своите задачи и 
резултатите от тях, след което решават 
кои фактори от всеки списък най-много 
мотивират хората да мигрират. 

• Linkhttps://www.hindawi.com/journal
s/edri/2011/434079/ 

• https://en.unesco.org/themes/fosteri
ng-rights-inclusion/migration 

• https://www.truenorthintercultural.c
om/blog/developing-intercultural-
learning-objectives 

• https://www.toppr.com/guides/evs/n
o-place-for-us/migration-and-its-
effects/ 

  

https://www.truenorthintercultural.com/blog/developing-intercultural-learning-objectives
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ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

2   
ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост, 
Знания, Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, базирани на 
игри/  

Тест/Въпросник  Преминат въпросник (успех над 70%)  

Ефекти и въздействия на 
миграцията: Стената на 
местно, национално и 
наднационално ниво. 

• Знания и 
осведоменост за 
изграждането, 
поддържането и 
разрушаването на 
Стената на 
местно, 
национално и 
наднационално 
ниво. 

• Изграждане на 
нови стени: 
обосновки и 
ефекти на 
стените; 

• Разбиране на 
ефектите и 
въздействието на 
миграцията в 
европейските 
общества 

- Чрез онлайн 
проучвания на 
учебници на 
сайта на 
Европейския 
парламент да 
се 
реконструират 
ефектите и 
въздействието 
на миграцията 
в Европа 

• Да могат да се  разпознават 
стените, изградени от хората 
срещу мигрантите в местното 
общество. 

• Да могат да се разпознават 
стените, изградени от хората 
срещу мигрантите в 
италианското общество. 

• Да могат да се разпознават 
стените, изградени от хората 
срещу мигрантите в 
европейското общество 

• Да могат да се дефинират 
конструктивно последиците 
от миграцията 

• Да могат да се използват 
междукултурни и социални 
инструменти за насърчаване 
на положителни промени и 
раума в нашето общество 

• Разделяне на класа на 
изследователски групи, 
които очертават основните 
стратегии за разпознаване на 
стените срещу мигранти. 

• Изследва се дали културата, 
изкуството, литературата са 
разделящи или 
приобщаващи по отношение 
на мигрантите. 

• https://www.skillsyouneed.com/ips/interc
ultural-communication.html 

• https://ec.europa.eu/home-affairs/e-
library/glossary/migrant_en 

 

  

https://www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-communication.html
https://www.skillsyouneed.com/ips/intercultural-communication.html


 
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
 161 

ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

3   
ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост, 
Знания, Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, базирани на 
игри/  

Тест/Въпросник  Преминат въпросник (успех над 70%)  

Европа и миграцията: 
Предизвикателство, не 
проблем: пътят към 
ВКЛЮЧВАНЕ чрез 
Женевските 
конвенции, Договора 
от Лисабон, Регламента 
от Дъблин и 
Европейската програма 
за миграция, (13 май 
2015 г.). 

• Чрез проучване 
на тези важни 
документи 
учениците ще 
могат да 
разберат 
европейската 
политика на 
гостоприемство 
към мигрантите, 
която ги 
интегрира в 
нашата общност 
и да ги 
разглеждат като 
предизвикателс
тво за нас, а не 
като проблем 

- проучване на 
тези 
документи в 
сайтовете на 
Европейския 
парламент и 
разработване 
на екскурз 
относно 
европейската 
политика и 
дневен ред 
за 
миграцията. 

• работа в групи, 
симулиращи дейности в 
европейски делегации, 
опитващи се да напишат 
становище и решения в 
съответствие с документи, 
дори давайки 
предложения за нови 
решения. 

Методология 

• Обърнати дейности в 
класната стая: учащите ще 
работят сами, като правят 
своите изследвания и 
реализират видеоклип 
или PowerPoint за 
европейските документи 
за миграция 

• http://www.lisbon-
treaty.org/wcm/the-lisbon-
treaty.html 

• https://www.consilium.europa.eu/en/
policies/migratory-pressures/ 
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http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty.html


 
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
 162 

ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

4   
THEORETICAL 

/Awareness, Knowledge 
Dimensions/  

PRACTICAL 

/Game – Based Learning and 
Dialogue/  

Test/Quiz  Pass the Quizzes (achieve over 70%)  

Как да интегрираме 
мигрантите в 
европейската култура и 
живот с междукултурното 
образование и политика 

• Придобиване на 
нова визия за 
културата, която 
предполага живот 
с мигранти не в 
мултикултурна 
система, а в 
интегрирана и 
междукултурна 
система, също с 
планирано 
образование и 
полезна политика 
за мир и 
интеграция. 

- да се знаят кои 
инструменти са най-
ефективни за 
решаване на 
социални и 
междукултурни 
проблеми. 

- да се знаят кои са 
най-очевидните 
интеграционни 
проблеми в 
собствената им 
държава. 

- Да предлагат и 
избират най-
подходящите 
инструменти за 
приобщаващо и 
междукултурно 
решение на 
социалните 
проблеми 

• ще бъдат придобити 
трансверсални умения 
като критично мислене, 
стратегическо планиране, 
участие, дискусии и 
дебати, даване на 
предложения и решения 

• Научаване на процесите и 
начините за мислене за 
преодоляване, за да 
можем да преминем отвъд 
знанията и разбирането, за 
да се ангажираме по-
ефективно и по подходящ 
начин за различията - като 
същевременно останем 
автентични за себе си. 

• Практикуване на 
прилагането на тези 
процеси в няколко казуса, 
включително в личен опит 

• https://www.truenorthintercultural.com/
ncd-course 

 

https://www.truenorthintercultural.com/ncd-course
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 МОДУЛ 2: „ПРАВИЛНАТА И ГРЕШНАТА СТРАНА НА СТЕНАТА“ 

- ПОЛИТИКА И ОБЩЕСТВО. (Разработено от Свободен 

младежки център, България) 

4.2.1 ПРЕГЛЕД НА МОДУЛА 

Основната цел на този модул е да изследва негативните ефекти от разделението, предразсъдъците 

и противопоставянето по време на Студената война, както и да направи аналогия с подобни 

проблеми в наше време, като мигрантската криза. Това ще стане чрез комбиниране на теоретични и 

практически методи, така че чрез изследване, влизане в различни роли или дискусии младите хора 

не само да научат повече, да оценят, но и „емоционално“ да усетят тези последици и да направят 

изводи, приложими за настоящето . В същото време модулът работи и за придобиване на ценни 

практически умения, някои от които рядко се практикуват в училище. Състои се от 4 теми, разделени 

на 5 сесии и включва изследователски проект в извънкласно време. Активно се придобиват знания, 

чрез игри и дебати те се разбират и допълват по-добре. В края на цикъла учениците ще имат по-

реалистична картина на времето на разделение в Европа, ще могат да аргументират въздействието 

и последиците от него и да вземат информирани решения като граждани по актуални теми. 

4.2.2 ЦЕЛИ 

- Активно придобиване на знания за разделението и всички съпътстващи я негативни последици 
за народите в Европа по време на Студената война. 

- Придобиване на социални умения за изследване, аргументирана защита на мнение, ролеви игри 
и др ... 

- Придобиване на умения за анализ и оценка на исторически и съвременни обществено-
политически събития и техните последици за обществата и за Европа като цяло. 

- Принос за връзката между поколенията, използването на ИКТ за образователни цели и др. 

4.2.3 МЕТОДОЛОГИЯ 

Методологията на модула се основава изцяло на активното усвояване на знания и умения от 

студентите. За тази цел се използват подходи и форми, които активират участието и работят с техните 

интереси и любопитство. Поради естеството на темата (което е историческо) и факта, че младите 
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хора не биха могли да използват собствения си опит / спомени, първоначално е необходимо да се 

натрупат знания, които след това да се използват и анализират. И така, започва с проучване, което е 

извънкласна дейност, която разчита на „живата история“- спомените от по-стари поколения, както и 

достъпа до архивни източници. Първият урок включва подготовка, провеждане и представяне на 

резултатите от изследователски проект. Процесът на обогатяване на знания продължава и през 

следващите часове, чрез споделяне на факти и истории и с подкрепата на учителя. Друг методичен 

подход, който се използва, е ролевата игра - в следващия урок учениците влизат в различни роли на 

герои от онова време, изследвайки живота по време на разделението. Това продължава в третия 

урок, който се фокусира върху образа на другия, предразсъдъците и противопоставянето. Избраната 

форма е работа в малка група, представяща резултата в голяма група и коментираща. Тази дейност 

има и оценъчен характер. Процесът на надграждане завършва с използването на публичен дебат 

като методична форма (имитация на парламентарна), този път знанията и оценките от миналото се 

проектират в настоящето. Целият процес се подкрепя от учителя, чиято функция е да организира 

процеса, както и да го допълни с необходимата информация, да задава ключови въпроси и да 

насърчава обективна и демократична оценка, основана на ценности.Методологията на модула се 

основава изцяло на активното усвояване на знания и умения от учениците. За тази цел се използват 

подходи и форми, които активират участието и работят с техните интереси и любопитство. Поради 

естеството на темата (което е историческо) и факта, че младите хора не биха могли да използват 

собствения си опит / спомени, първоначално е необходимо да се натрупат знания, които след това 

да се използват и анализират. И така, започва с проучване, което е извънкласна дейност, която 

разчита на „живата история“ - спомените от по-стари поколения, както и достъпа до архивни 

източници. Първият урок включва подготовка, провеждане и представяне на резултатите от 

изследователски проект. Процесът на обогатяване на знания продължава и през следващите часове, 

чрез споделяне на факти и истории и с подкрепата на учителя. Друг методичен подход, който се 

използва, е ролевата игра - в следващия урок учениците влизат в различни роли на герои от онова 

време, изследвайки живота по време на разделението. Това продължава в третия урок, който се 

фокусира върху образа на другия, предразсъдъците и противопоставянето. Избраната форма е 

работа в малка група, представяща резултата в голяма група и коментираща. Тази дейност има и 

оценъчен характер. Процесът на надграждане завършва с използването на публичен дебат като 

методична форма (имитация на парламентарна), този път знанията и оценките от миналото се 

проектират в настоящето. Целият процес се подкрепя от учителя, чиято функция е да организира 

процеса, както и да го допълни с необходимата информация, да задава ключови въпроси и да 

насърчава обективна и демократична оценка, основана на ценности. 
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4.2.4 ОПИСАНИЕ НА ТЕМИТЕ 

 

TOPIC 1: ЖИВАТА ИСТОРИЯ 

Целите на урока са: Запознаване на учениците с начина на живот от двете страни на стената и 

възприятията на другата страна; Изградане на умения за изследване, представяне и анализ. Начинът 

да се напраи това е чрез изследване на живата история - напр. интервюта с хора, които са водили 

активен живот през 70-те и 80-те години (например родители и роднини на учениците). Интервютата 

трябва да бъдат добре обмислени и структурирани, на което е посветен първият час, по време на 

който учениците се запознават с темата, изследването се задава като домашна работа и се 

коментира и се генерират въпроси за интервюта. Учениците се насърчават да използват ИКТ в 

работата си. През втория час резултатите се представят в групи и пред класа, последвано от дискусия. 

В допълнение към интервютата е допустимо да се изследват и архивни документи. 

TOPIC 2: РАЗДЕЛЕНИ ОТ СТЕНАТА 

Целите на урока са: Изследване на разделението - характеризиране на начина на живот от двете 

страни на стената; Развитие на умения за представяне и анализ. Урокът използва знанията, 

придобити в предишни уроци, за да се задълбочи в начина на живот на типичните представители от 

двете страни на стената. Това се прави, като учениците „облекат“ своите герои с характеристики и 

история, така че да бъдат представени на другите. Самите герои са измислени от учителя. Следва 

дискусия, фокусирана върху последиците от разделението - икономически, социални, политически, 

културни и други. Форматът на урока има елементи на ролева игра, работа в малка група с 

презентация в голямата и последваща дискусия. 

TOPIC 3: ОБРАЗЪТ НА ДРУГИЯ 

Този урок е продължение на предишния и продължава да изследва живота по време на 

разделението, но основната му цел е да оцени последиците от разделението, предразсъдъците и 

противопоставянето от двете страни. Той работи отново интерактивно - разделените на групи 

ученици, представляващи обществата, разделени от Стената, отговарят на въпросите: Кои сме ние? 

Какво мислят другите за нас? Какво мислим за тях? Отговорите се сравняват и коментират. 

Предразсъдъците и опозицията се изследват. В дискусията има точки за оценка, като например: от 

коя страна на стената бихте искали да живеете и защо? 
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TOPIC 4: ПАРЛАМЕНТАРЕН ДЕБАТ ЗА СТЕНАТА 

Целите на урока са: Младите хора да изследват причините за разделението днес; Младите хора да 

се научат да аргументират разумно и да обмислят задълбочено социалните и политическите 

проблеми. Методичната форма на образователен дебат се използва за имитация на 

парламентарната - правителството и опозицията спорят, а депутатите най-накрая решават. Темата на 

дебата е дали да се изгради стена по границата срещу мигрантите. И двете страни спорят въз основа 

на резултатите от работата на групата преди дебата. След края на дебата, има допълнителна 

дискусия за правилната и грешната страна на стената днес. Учителите и учениците трябва да са 

наясно и да се придържат към правилата за провеждане на дебат за реализирането на урока. 
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4.2.5 РАМКА 

 

ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

1    
ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост, Знания, 
Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, базирани на 
игри/  

Тест/Въпросник  Преминат въпросник (успех 
над 70%)  

ЖИВАТА ИСТОРИЯ 

• Запознаване на 
учениците с темата за 
разделението по време 
на Студената война; 

• Запознаване на 
учениците с начина на 
живот от двете страни 
на стената и 
възприятията на 
другата страна; 

• Изграждане на умения 
за изследване, 
представяне и анализ. 

- Понятия: Желязна 
завеса, Студена война, 
Стена като символ на 
разделението в 
Европа 

- Информираност за 
начина на живот и на 
двете страни по време 
на разделението, 
големи 
икономически, 
политически, 
социални и други 
различия 

- Умения за активно 
търсене на информация 
(провеждане на 
изследвания - работа с 
респонденти и 
документални 
източници) 

- Презентационни 
умения 

- Умения за използване 
на ИКТ за 
образователни цели 

• Качество на 
резултатите от 
изпълнението на 
изследователски 
проект 

• 70% от учениците са 
успели да приложат 
изследователски проект 
и да получат подходящи 
резултати 
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ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

2    
ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост, Знания, 
Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, базирани на 
игри/  

Тест/Въпросник  Преминат въпросник (успех 
над 70%)  

РАЗДЕЛЕНИ ОТ 
СТЕНАТА  

• Изследване на 
разделението: 
характеризиране на 
начина на живот от 
двете страни на 
стената. 

• Развитие на умения за 
представяне и анализ 

- - Познаване на начина 
на живот от двете 
страни по време на 
разделението, 
основните 
икономически, 
политически, 
социални и други 
различия 

- Екипна работа 
- Презентационни 

умения 
- Ролева игра 

• Качество на 
представяне на 
героите 
(адекватни 
характеристики) 

• 70% от 
характеристиките са 
адекватни  
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ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

3    
ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост, Знания, 
Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, базирани на 
игри/  

Тест/Въпросник  Преминат въпросник (успех 
над 70%)  

ОБРАЗЪТ НА 
ДРУГИЯ  

• Изследване на 
разделението: 
характеризиране на 
начина на живот от 
двете страни на 
стената. 

• Запознаване със 
социалните, 
политическите и други 
последици от 
разделението. 

• Оценяване на 
последиците от 
разделението, 
предразсъдъците и 
противопоставянето от 
двете страни. 

- Изследване на 
последиците от 
разделението - знания 
за предразсъдъците и 
противопоставянето 

- Работа в екип (работа в 
малки групи) 

- Презентационни 
умения 

- Практически умения за 
анализ на възприятията 

• Тест 
• 70% преминали теста  
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ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

4   
ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост, Знания, 
Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, базирани на 
игри/  

Тест/Въпросник  Преминат въпросник (успех 
над 70%)  

ПАРЛАМЕНТАРЕН 
ДЕБАТ ЗА СТЕНАТА  

• Младите хора да 
изследват причините 
за разделението днес. 

 
• Младите хора да се 

научат да аргументират 
разумно и да обмислят 
задълбочено 
социалните и 
политическите 
проблеми. 

- Информираност 
относно мигрантската 
криза днес 

- Познаване на правила 
за провеждане на 
дебат 

- Гражданско 
образование - знания 
за механизма на 
вземане на решения в 
парламента 

- Разработване на 
базирана на 
демокрация и ценност 
система за участие 

- Умения за провеждане 
на дебати и публично 
говорене 

- Умения за анализ и 
аргументиране на 
мнението 

- Провеждане на 
публичен дебат 

- Оценка и вземане на 
решение по сериозни 
политически въпроси 

• Качество на 
дебата (правилни 
аргументи, 
примери и т.н.) 

• ??  
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 МОДУЛ 3: „СТЕНИТЕ ВЪТРЕ В НАС“ - ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА 

И СИЛАТА НА ОБИКНОВЕНИТЕ ХОРА ДА ВНЕСАТ ПРОМЯНА. 

(РАЗРАБОТЕН ОТ REDEFINE, ПОРТУГАЛИЯ) 

4.3.1 ПРЕГЛЕД НА МОДУЛА 

Основната цел на този модул е да накара учениците да подобрят разбирането си за гражданските и 

демократичните права, тяхното възникване през историята, тяхното значение както за колективното, 

така и за индивидуалното благосъстояние, както и значението на активното участие на гражданите 

чрез конструктивното използване на демократичните инструменти . 

4.3.2 ЦЕЛИ 

Чрез този модул учениците ще могат да получат по-добро разбиране на гражданските права, както 

и практическото им прилагане чрез демократични институции на европейските общества. Те ще 

придобият капацитет за конструктивно използване на демократични инструменти, за да внесат 

положителни промени в нашето общество. 

4.3.3 МЕТОДОЛОГИЯ 

Създаването на рамката се основава на методологията, предложена в Общия доклад от една страна, 

и на постигането на баланс между дидактически и конструктивистки подходи за учене от друга. 

Според това този модул е разделен на четири основни теми, които трябва да бъдат обхванати. 

Първата тема е структурирана в съответствие с традиционния дидактически подход в образованието, 

теми 2, 3 и 4 са предназначени да преминават постепенно към конструктивистки подходи, за да 

осигурят активен, контекстуализиран процес на изграждане на знания и по този начин да подобрят 

учебен опит и резултатите. 

Въз основа на нашия опит и изследвания, проведени в тази област, следва кратко описание на цялата 

информация, обхваната за всяка област. Следвайки базовата линия, зададена в доклада, всички теми 

са разделени на по-малки категории, наречени „Компоненти“, всяка от които ще предоставя отделна 

информация и задълбочено описание на конкретната тема.  
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4.3.4 ОПИСАНИЕ НА ТЕМИТЕ 

ТЕМА 1: ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - КОИ СА И КАКВО Е ТЕХНОТО ЗНАЧЕНИЕ? 

Първата тема е фокусирана върху предоставянето на учениците на въведение за гражданските 

права, включващо техния произход, институционално развитие и значение за благосъстоянието на 

гражданите и обществата. В тази тема учениците ще бъдат насочени към разбиране на 

демократичните общества и техните основни ценности, за разлика от тоталитарните форми на 

управление, при които гражданските права и свободи са ограничени. 

Теоретичната част на модула се фокусира върху появата и институционалното развитие на 

гражданските права, докато практическата част - върху игрите и упражненията за диалог, 

демонстриращи различното въздействие върху обществото на демократичните и тоталитарните 

форми на управление. 

ТЕМА 2: НАРУШЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ПРАВА И ФОРМИ НА ПРОТЕСТ - СКРИТИ И 

ПУБЛИЧНИ. 

Целта на тази тема е двойна, от една страна тя ще осигури на обучаващите се по-добро разбиране за 

въздействието от нарушаването на гражданските права, от друга ще задълбочи тяхната 

информираност за важността на гражданските права чрез преглед на недемократичните режими на 

20-ти век през окото на формите на протест при потиснически режими. 

Tрансверсалниte умения, обхванати от тази тема, са толерантност, сътрудничество, критично 

мислене, стратегическо планиране, участие. 

Темата е преход от дидактическия, обобщен подход в тема 1 към по-базирани на контекста 

конструктивистки подходи, избрани в теми 3 и 4. 

ТЕМА 3: СТЕНИТЕ В ЕВРОПА ДНЕС: НОВИ БАРИЕРИ ЗА ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО. 

Целта на тази тема е да насочи участниците към прилагане на знанията, придобити през предходните 

два модула, към предизвикателствата, пред които са изправени европейските общества днес. Тя 

също така се фокусира върху повишаването на разбирането на учениците за различните видове 

информация, както и подобряване на техния капацитет за идентифициране на вредни политически 

послания, реч на омразата и дезинформация. 

По тази тема учениците всъщност ще „започнат“ да използват конструктивно демократични 

инструменти чрез модулите за практическо приложение. 



 
EVER SCHOOLS 

EUROPEAN VALUES EDUCATION RESOURCE FOR SCHOOLS 
Project Reference: 2018-1-FR01-KA201-048156 

 
 

ТЕМА 4: СИЛАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПРОМЕНЯТ: ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА 

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ. 

Последната тема се фокусира върху последващи действия, които ще подобрят знанията на 

участниците за демократичните инструменти и уменията за решаване на проблеми. Това също ще 

укрепи техните компетентности за самоуправляващо се обучение, както и техните умения за 

самооценка и саморегулация. 

Тази тема ще предостави на учащите основните компетенции, необходими, за да могат те да развият 

по-нататък своята гражданска информираност и умения, като по този начин ще полагат основи за 

устойчиви резултати от обучението. Те ще позволят на всеки отделен участник да се съсредоточи 

върху по-нататъшното овладяване на определена комбинация от демократични инструменти за 

решаване на обществено предизвикателство. 
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4.3.5 РАМКА 

 

ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

1    
ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост, Знания, 
Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, базирани на 
игри/  

Тест/Въпросник  Преминат въпросник 
(успех над 70%)  

Граждански права - 
кои са те и какво е 
тяхното значение? 

Да има основни 
познания за това 
какво са 
граждански права, 
техния произход и 
значение, както и 
начина, по който се 
превеждат чрез 
европейски и 
национални 
институции. 

- Разбиране какво 
представляват 
гражданските права 

- Разбиране произхода 
на гражданските права 
и тяхното възникване 
през историята 

- Разбиране значението 
на гражданските права 
и необходимостта от 
тяхната защита. 

- Разбиране на 
институционалната 
рамка на гражданските 
права на местно, 

- Да са в състояние да 
разберат разпределението 
на обществените блага в 
справедливо общество 
срещу авторитарно 
общество. 

- Да могат да разберат 
отношенията на власт и 
влияние в демократичните 
общества в сравнение с 
тоталитарните общества. 

- Получаване на разбиране 
за институционализирано 
потисничество, 

•  Тест с множествен 
избор 

• Работилница за 
оценка - задание 
на кооперативна 
група 

• Положени тестове 
(постижение над 70%) 

• Изпълнени задачи 
• Качени резултати на 

платформата 
• (връзки и екранни 

снимки) 
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национално и 
европейско ниво 

неравенства и ограничени 
възможности.  
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ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

2    
ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост, Знания, 
Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, базирани на 
игри/  

Тест/Въпросник  Преминат въпросник (успех 
над 70%)  

Нарушаване на 
гражданските права и 
форми на протест - 
скрити и публични 

Получаване на 
разбиране за 
формите на 
нарушаване на 
гражданските права и 
формите на протест 

- Рзбиране на най-
честите форми на 
нарушаване на 
гражданските 
права 

- Разбиране на 
формите на 
протест - скрити и 
явни и тяхното 
въздействие върху 
обществото. 

- -Да могат да разпознават 
постиженията на 
гражданските права 

- - Да могат да дефинират 
последиците от 
нарушаването на 
гражданските права 

- Да моат да изразяват 
недоволството си 
конструктивно 

- Умение да използват 
граждански и 
демократични 
инструменти за 
насърчаване на 
положителни промени в 
обществото 

• Тест с множествен 
избор 

• Работен семинар 
на оценъчната 
група - 
Изграждане на 
стратегия за 
решаване на 
обществено 
предизвикателство 

• Качен резултата от 
практическата задача: 
Стратегия за социалните 
медии 
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ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

3    
ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост, Знания, 
Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, базирани на 
игри/  

Тест/Въпросник  Преминат въпросник (успех 
над 70%)  

Стените в Европа днес: 
Нови бариери пред 
човешкото достойнство 

Разберане за 
настоящите 
предизвикателства 
и политическите 
идеологии, 
застрашаващи 
гражданските 
права 

- Разбиране за 
въздействието на 
екстремните 
политически 
движения върху 
гражданските права 

- Разбиране за 
влиянието на 
екстремните 
политически 
движения върху 
задълбочаването на 
обществените 
проблеми 

- Разбиране за 
въздействието на 
речта на омразата, 
фалшивите новини и 
дезинформацията 
върху обществото. 

- Да могат да 
разграничават факта от 
мнението 

- Да могат да разпознават 
омразни политически 
послания 

- Способността да 
разпознават неетичното 
използване на медиите и 
омразния политически 
дискурс. 

•  Тест с 
множествен 
избор 

• Оценъчна 
работилница: 
Работа с 
множество 
източници на 
информация 

• Качени резултатит: рамка с 
микс от социални медии и 
скрийншотове на 
използваната 
конфигурация на 
автоматичните 
инструменти за 
публикуване  
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ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

4    
ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост, Знания, 
Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, базирани на 
игри/  

Тест/Въпросник  Преминат въпросник 
(успех над 70%)  

Силата на гражданите 
да предизвикат 
промяна: Практическо 
приложение на 
основните ценности 

Да могат да разберат 
практическото 
приложение на 
основните ценности 
чрез граждански права 

- Да разбарат как да 
идентифицират и 
дефинират ясно 
обществен проблем 

- Да разбарат как да 
използват 
демократични 
инструменти за 
решаване на 
обществено 
предизвикателство 

- Да разбарат как да 
използват 
конструктивно 
демократичните 
инструменти 

- Да могат да определят 
произхода на 
предизвикателството, 
отговорните органи и 
въздействието му върху 
обществото. 

- Да могат да дефинират 
конструктивен начин на 
действие за неговото 
решение. 

- Умение да дефинират и 
използва демократични 
инструменти за 
намиране на решения. 

• Тест с множествен 
избор 

• Оценъчна 
работилница: 

• Създаване на 
стратегия за 
решаване на 
обществено 
предизвикателство. 

• Положен тест 
(постижения над 70%) 

• Качени резултати на 
платформата 
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 МОДУЛ 4: „ПУБЛИЧНОТО ЛИЦЕ НА СТЕНАТА“: ТЕХНОЛОГИЯ, 

ИНОВАЦИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ. “ (разработен от фондация 

Autokreacja, Полша) 

4.4.1 ПРЕГЛЕД НА МОДУЛА 

Основната цел на този модул е да накара учениците да придобият разбирането си за механиката на 

пропагандата, нейното развитие през историята, нейното въздействие върху колективното и 

индивидуалното мислене, както и значението на критичното мислене при възприемането и 

прехвърлянето на данни през различни медии . 

4.4.2 ЦЕЛИ 

Чрез този модул учениците ще могат да получат по-добро разбиране на техниките за пропаганда, 

както и практическите начини да го открият в източници от различен мащаб - от разговори на хора в 

училище до глобални медийни канали. Те ще придобият способността да се изразяват конструктивно 

чрез различни медийни инструменти, за да внесат положителни промени в нашето общество. 

4.4.3 МЕТОДОЛОГИЯ 

Този модул е разделен на три основни теми, които трябва да бъдат разгледани. Те са структурирани 

така, че да постигнат баланс между дидактически и конструктивистки подходи за учене, за да 

осигурят активен, контекстуализиран процес на изграждане на знания. 

Въз основа на изследванията, проведени в тази област, следва кратко описание на цялата 

информация, обхваната за всяка област. След изходното ниво, зададено в доклада, всички теми са 

разделени на по-малки категории, наречени „Компоненти“, всяка от които ще предоставя отделна 

информация и задълбочено описание на конкретната тема. 
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4.4.4 ОПИСАНИЕ НА ТЕМИТЕ 

ТЕМА 1: ПРОПАГАНДА - ОБЩЕСТВЕНОТО ЛИЦЕ НА СТЕНАТА В ХХ ВЕК 

Първата тема се фокусира върху предоставянето на учениците на въведение в пропагандата като 

концепция, включваща нейния произход, развитие и значение за културата на разделението. В тази 

тема учениците ще бъдат насочени към разбиране на техниките за пропагандата и когнитивните 

пристрастия, които да ги равят ефективни. 

Теоретичната част на модула ще се фокусира върху последващото развитие на пропагандните 

методи по време на Първата световна война, Втората световна война и Студената война, докато 

практическата част ще се фокусира върху игрите и упражненията за диалог, демонстриращи  

въздействието върху обществото на различни форми на пропаганда. 

ТЕМА 2: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНОВАЦИИ - НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОПАГАНДАТА 

Целта на тази тема е да покаже колко е важно да се развива и използва критично мислене и медийна 

грамотност в информационната ера. Учениците ще научат как медиите се превръщат в послание, 

като пренасочват начините за работа с информация, като по този начин правят хората по-уязвими 

към манипулация и други форми на обиден дискурс. В практическата част те ще използват 

инструменти за проверка на факти, за да се научат как да откриват дезинформация и да не 

позволяват нейното разпространение. 

ТЕМА 3: НИЕ СМЕ МЕДИИТЕ - КАК ИНДИВИДИТЕ ВЪЗДЕЙСТВАТ ЕДИН НА ДРУГ И НА 

СВЕТА. 

Последната тема се фокусира върху последващи действия, които ще подобрят разбирането на 

участниците за имплицитни пристрастия към останалите. Това също ще засили тяхната 

компетентност да откриват обиден дискурс в ежедневните им сценарии у дома и в училище, както и 

способността им да се справят с него. 

Тази тема ще помогне на обучаемите да развият гражданско осъзнаване на своя дигитален отпечатък 

и неговия ефект върху обществото. 
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4.4.5 РАМКА 

ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

1   ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост, Знания, Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, базирани на 
игри/  

Тест/Въпросник  Преминат въпросник 
(успех над 70%)  

Пропаганда - 
публичното лице на 
стената през XX век 

Да има основно 
разбиране за това как 
информацията е 
използвана за 
промяна на 
възприятието на 
други народи и нации 
и изграждане на 
имиджа на Врага по 
време на главните 
войни на XX век и кои 
от ефектите все още 
са актуални 

- Разбиране, че пропагандата се 
определя по различни начини в 
зависимост от културата, 
периода от време и контекста 

- Разбиране въздействието на 
основните пропагандни техники 

- Разбиране въздействието на 
когнитивните пристрастия върху 
възприемането на пропагандата 

- Разбиране концепцията за 
медиите 

- Разбиране въздействието на 
технологичната еволюция върху 
пропагандата през XX век 

- Разбиране дълготрайните 
пропагандни ефекти върху 
моделите на обществена 
комуникация 

- Да могат да забелязват и 
анализират пропаганда в 
плакати 

- - Да могат да размишляват 
върху потенциално 
полезния или вредния 
характер на пропагандата 
и нейното въздействие 
върху индивидите и 
обществото 

• Тест с 
множествен 
избор 

• Полагане на теста 
(постижения над 
70%) 

• Изпълни задачи 
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ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

2    
ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост, Знания, 
Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, базирани на игри/  
Тест/Въпросник  Преминат въпросник 

(успех над 70%)  

Глобализацията 
и иновациите - 
нови 
технологии в 
пропагандата 

Да има основно 
разбиране за това 
как се развиват 
медиите днес, кои 
злоупотребяващи 
дискурси избухват 
и влиянията на 
глобализацията, 
технокрацията и 
иновациите върху 
тях. 

- Разбиране 
въздействието на 
глобализацията върху 
пропагандата 

- Разбиране на 
влиянието на 
съвременните видове 
обиден дискурс върху 
обществото 

- Разбиране 
въздействието на 
иновациите в 
технологиите върху 
медиите и нашето 
възприемане на 
данните 

- Умение да използват 
подходи за критично 
мислене, докато се 
обработват медийни данни 

- Да могат да използват 
технологии, за да се спре 
разпространението на 
дезинформация 

• Тест с 
множествен 
избор 

• Оценъчна 
работилница: 
Откриване на 
фалшиви 
новини 

• Полагане на теста 
(постижения над 
70%) 

• Изпълни задачи 
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ТЕМА ОСНОВНИ ЦЕЛИ  УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ  КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА  ДОКАЗАТЕЛСТВО 

3    
ТЕОРЕТИЧНИ 

/Осведоменост, Знания, 
Обхвати/  

ПРАКТИЧЕСКИ 

/Учене и диалог, базирани на игри/  
Тест/Въпросник  Преминат въпросник 

(успех над 70%)  

Ние сме медиите - 
Как хората влияят 
един на друг и на 
света. 

Да се разбере 
как дискурсът на 
индивида може 
да повлияе на 
обществото 

- Разбиране как да се 
използват технологии, за да 
се проверят несъзнателни 
пристрастия 

- Разбиране въздействието 
на пристрастията и 
стереотипите върху 
ежедневната комуникация 

- Разбиране връзката между 
отделните случаи на 
обиден дискурс и 
обществото 

- Разбиране въздействието 
на цифровия отпечатък 

- Разбиране социалната 
отговорност за 
подходящото споделяне на 
пропаганда 

- Умение да се разпознава 
влиянието на обиден дискурс и 
пристрастия в медиите върху 
междуличностната 
комуникация 

- Възможност за разглеждане на 
частни случаи на обиден 
дискурс 

- Да може да се разсъждава 
върху пристрастията и 
стереотипите и как те оформят 
получените и създадени 
медийни текстове 

• Тест с 
множествен 
избор 

• Оценъчна 
работилница: 
индивидуална 
/ групова 
задача 
„Напиши 
фалшива 
история“ 

• Полагане на теста 
(постижения над 70%) 

• Изпълни задачи 
• Качване на 

резултатите на 
платформата 
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