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РЕЗЮМЕ
Целта на настоящето изследване е да се анализира преподаването и ученето
на теми за Eвропейския съюз в българските училища през 21-ви век, да се
идентифицират проблемите и предизвикателствата, за да се разработят подходящи
учебни ресурси и да се подпомогнат учителите в тяхната конкретна работа по
европейските теми, в рамките на проект „ Ресурсен център Европа.“
От направения преглед на документите относно европейското измерение на
образованието се констатира, че Европейският съюз е дългосрочно ангажиран със
стимулирането му. Развитието във времето на понятието „европейско измерение на
образованието“ показва, че има необходимост от неговото задълбочено разбиране,
като се взема предвид сложният му, динамичен и многопластов характер. То
включва редица елементи като изучаване на чужди езици, разбирането на
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европейския

контекст

и

общото

наследство

и

ценности,

осъзнаването

на

социалното, културното и историческото единство и многообразие, развитието на
европейска идентичност.
В

България

има

промени

в

нормативните

документи

по

посока

на

европейското измерение на образованието, но преходът от експериментиране към
реалното му въвеждане

и възпитанието в нашите училища изисква сериозни

усилия, преодоляване на редица препятствия и отстраняване на съществени
пропуски.
В училищните държавни образователни стандарти знанията за Европейския
съюз фигурират твърде малко както по съдържание, така и по хорариум. Този факт
насочва към предположението, че не е гарантирано изпълнението на основните
цели на предучилищното и училищното образование, заложени в чл.5, ал.12 от
Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).1 Формата и начинът
за отстояване на европейското измерение в образованието са оставени на
желанието и мотивацията на учителите, както и на волята на училищното
ръководство.
Липсва политика учителите да приемат в своята педагогическа практика
европейското предизвикателство и по такъв начин да дадат своя принос за
“европеизацията” на преподаването и ученето, а оттам и приноса си към промяната
в училищата, които все още са недостатъчно “европейски”. Не се откриват мерки,
които да мотивират, улесняват и да помагат на учителите в поемането на нови
отговорности, в придобиването на необходимите допълнителни знания и опит, за
да изпълняват тези отговорности. Резултатите от направеното изследване показват,
че с присъединяването на страната ни към Европейския съюз, в областта на
образованието и по-специално средното образование, са предприети промени по
посока на образователната политика на Съюза – увеличаване на часовете за
чуждоезиково обучение и за дигитална грамотност на подрастващите, както и
включване на теми за Европейския съюз в два от изучаваните предмети „История и
цивилизации“ /7 и 10 кл/ и „Гражданско образование“ /11 и 12 кл/.
1

Съгласно чл. 5, ал. 12 от ЗПУО, основните цели на предучилищното и училищното образование са в
т.ч.: придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата,
отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.
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Констатират се обаче сериозни проблеми и трудности по посока на
европейското измерение в средното образование и обучението за ЕС, породени от
следните фактори:


Ограничения в държавните образователни стандарти за учебния план и
учебното съдържание по отношение на темите и хорариума на обучението за
ЕС в училище. Общо е мнението на учителите, че училището не дава
необходимите знания на учениците за работата и функционирането на ЕС,
неговата роля в ежедневието ни и възможностите, които предоставя. В
обучението отсъства възпитателният процес, който е неразривно свързан с
образованието на учениците и формирането ѝм на чувство за европейски
дух, за принадлежност към европейската общност, за проява на активно
гражданско отношение.



Липса на образователна политика, както и достатъчна подкрепа от страна на
институциите за извънкласни и извънучилищни форми за Европа в училище,
които да ангажират вниманието на учениците към знания за ЕС и активното
ѝм отношение към актуални проблеми, с което да компенсират пропуските на
формалното образование.



Липсата на възможности за добро обучение и професионална подготовка на
учителите в
учителите

не

сферата на европейската интеграция. Натовареността на
им

позволява

да

следят

европейската

проблематика,

самостоятелно да разширят познания и да разработват европейските теми.


Недостатъчност на дидактическите материали в подкрепа на обучението за
ЕС в училище, които да са атрактивни, актуални и достъпни по разбираемост
за учениците от съответната степен на обучение, които да включват
интерактивни занимания и практически упражнения.



Необходимост от политика и подкрепа за по-широко отваряне на училището
към университета, институции и неправителстввени огранизации, които да са
в помощ на осъществяването на извънкласни и извънучилищни дейности за
разширяване на знанията за ЕС и възпитание в европейските ценности, както
и за организирани специализирани квалификационни курсове или подългосрочни обучения на учители по въпросите, свързани с Европейския
съюз.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
„Образованието и културата са ключът към бъдещето — както за отделния
човек, така и за Съюза като цяло. Те са начин да превърнем обстоятелствата във
възможност, да превърнем огледалата в прозорци и да придадем смисъл на това да
бъдем европейци в цялото ни многообразие.“

2

„Европейския съюз не е съвършен, но е най-добрият инструмент, с който
разполагаме,

за

да

посрещнем

новите

предизвикателства,

пред

които

сме

изправени. Необходимо е ЕС да гарантира не само мира и демокрацията, но и
сигурността на нашите граждани. Ние се нуждаем от Европейския съюз, за да
задоволяваме по-добре техните потребности и желания да живеят, учат, работят,
пътуват и да се развиват свободно на целия континент, както и да се ползват от
богатото европейско културно наследство.“

3

Образованието е част от решението за създаването на работни места с
достойни условия на труд за повече хора, за по-добър отговор на икономическата
потребност от умения и за укрепването на устойчивостта на Европейския съюз в
условията
революция

на
и

бързи

и

дълбоки

глобализацията.

промени,

предизвикани

Образованието

и

от

културата

технологичната
спомагат

за

превръщането на Европейския съюз в привлекателно място за живеене, учене и
работа, отличаващо се със свобода и споделени ценности, които се отразяват в
основните права и са символ на отвореното общество. Образованието е основата за
изграждането на активно гражданско участие и спомага за предотвратяването на
популизма, ксенофобията и агресивната радикализация.
Мисията на образованието днес е от една страна да подпомага формирането
на широка обща култура у гражданите на 21-ви век, а от друга – да допринася за
усвояване на съвременни професии, чрез които те да могат да се реализират
пълноценно на пазара на труда. Освен интелектуален и професионален потенциал,
от младите хора се очаква да имат формирано чувство за отговорност, активно
Изказване на председателя Юнкер на Срещата на европейските лидери в Гьотеборг,
14.11.2017 год.
3
Декларация от Братислава, 16 септември 2016 год.
2
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отношение към света и готовност за дейност в демократичното общество. Пред тях
е открита и възможността да живеят в една Европа без граници, с всички
произтичащи предизвикателства. За да могат да се адаптират в нея и да посрещат
тези предизвикателства, се налага да притежават съответните знания, социална
компетентност и утвърдени ценности в европейското общество.
Светът може да бъде разбран, ако човек осмисли механизма на действието
му и намери своя път в него. Липсата на осведоменост относно произхода на
Европейския съюз, причините за неговото създаване и основните му функции,
благоприятства разпространението на невярна информация и пречи на създаването
на информирано мнение за неговите политики и конкретни действия. Изучаването
на въпросите, свързани с Европейския съюз в училище, става необходимо условие
за подготовката на европейски граждани с активна позиция и участие в
европейския обществено-политически живот. В условията на разпространяване на
евроскептицизма,

разрастване

на

национализма

и

на

крайните

популистки

движения, агресивността, насилието и ксенофобията, изостряне на социалните
проблеми, произтичащи от икономическата и финансовата криза и последиците от
Ковид-19, европейските институции настояват за насърчаване на европейското
измерение в образованието и възпитаване на младите хора в духа на европейските
ценности. Смисълът e те да са не само информирани, но и активни граждани.
Израствайки като осъзнати граждани на собствената си страна и на Европейския
съюз, младите ще могат да участват пълноценно в европейските дебати за
бъдещето на континента и на собствената си страна. Осъзнаването, че са граждани
на обединена Европа ще разшири кръгозора им и ще им разкрие нови възможности
за обучение и работа.

ЦЕЛ на настоящето изследване е да се анализира преподаването и ученето
на Eвропейския съюз в българските училища през 21-ви век, да се идентифицират
проблемите и предизвикателствата, за да се разработят подходящи учебни ресурси
и да се подпомогнат учителите в тяхната конкретна работа по европейските теми в
рамките на проект „ Ресурсен център Европа.“
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ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ са да се потърсят отговори на въпросите:


Къде, как, кога и до каква степен знанията на Европейския съюз са

включени

нормативните

документи,

в

учебните

програми

и

дейностите

на

училищата в България?


Какви са образователните резултати, свързани с изучаването на теми за

Европейския съюз?


Какви са новите образователни предизвикателства за преподаването и

ученето за Европейския съюз?


Какви са образователните потребности относно знанията за Европейския

съюз?

ОБЕКТ НА НАУЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ е формалното и неформално обучение
за Европейския съюз в училище в България.

МЕТОДОЛОГИЯТА

на

провеждане

на

научното

изследване

включва

следните дейности:
•

Аналитичен

преглед

на

документи

на

Европейския

съюз

относно

европейското измерение на образованието;
 Анализ на съдържанието на официални документи, учебни програми;
 Анкетно проучване на учители от средните училища в страната;
 Дълбочинни интервюта с учители – ръководители на Европейски клубове и
с учители

старши посланици в училища посланици на Европейския

парламент;
• Анкетиране на ученици и студенти относно нивото на знанията и интереса
към темите и методите на преподаване и изучаване на Европейския съюз в
училище.
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РЕЗУЛТАТИТЕ от проведеното научно изследване са използвани като основа
за развитието на онлайн Ресурсния център Европа и предлагането на информация,
дидактически материали, програми, стратегии и изследователски продукти в
подкрепа на учителите, в провокиране на интереса на учениците към темите на
Европейския

съюз.

Те

ще

бъдат

пряко

приложими

за

актуализиране

на

съдържанието и методите на учебните курсове, за да се подобри практическата
приложимост на знанията за ЕС, както и тези за европейското гражданско
образование.
Резултатите от проучването и препоръките са публикувани на интернет
страницата на Ресурсния център Европа под заглавие „Преподаване и учене на ЕС
в училищата през 21 век - предизвикателства и възможности“.

Анализът допринася за отварянето на академичната общност в областта на
европеистиката към средните училища с цел преодоляване на установените
пропуски и слабости.

В проучването се включват 282 учители от София и страната, както и 120
студенти от първи и втори курс от бакалавърска програми от Софийския
университет „Св. Климент Охридски“.
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2. ЕВРОПЕЙСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪВ ФОКУСА НА
ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДНЕВЕН РЕД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Образованието е в изключителните компетенции на държавите членки на
Европейския

съюз.

Те

носят

пълната

отговорност

за

организацията

на

образователната система и за съдържанието на учебните програми. Европейският
съюз

не

се

намесва

в

националните

образователни

системи,

а

има

само

подкрепящи компетенции. Съюзът оказва съдействие на държавите членки главно
чрез различни образователни програми, чрез осъществяване на координация
между националните органи, отговарящи за образованието, както и чрез конкретни
препоръки. Една от сферите, в които Европейският съюз оказва съдействие на
държавите членки, е въвеждане на европейското измерение в образованието.
Като образователен принцип „европейското измерение в образованието“
доведе до многобройни дискусии и тълкувания. За да изясним какво всъщност се
разбира под „европейско измерение на образованието“, ще направим кратък
преглед на документите на европейско равнище, които го засягат.
Европейското измерение в образованието отдавна стои в политическия
дневен

ред

на

Европейския

съюз.

В

първата

Европейска

програма

за

образованието от 1976 г.4 могат да бъдат открити първоначални елементи на
концепцията за европейското измерение в образованието. „За да се придаде
европейско измерение на опита на учители и ученици в началните и средните
училища в Общността, държавите членки ще насърчават и организират: кратки
учебни посещения и обмен за учители, със специален акцент върху учителските
езикови курсове; развитие на националните информационни и консултационни
услуги, необходими за насърчаване на мобилността и обмена на ученици и учители
в Общността; контакти между властите на институции, занимаващи се с обучение
на учители; образователни дейности с европейско съдържание.“
На срещата на Съвета на министрите на образованието на държавите-членки
на Европейската общност на 24 май 1988 год. е приета специална Резолюция за
Resolution of the Council and of the Ministers of Education, meeting within the Council, of 9
February 1976 comprising an action programme in the filed of education OJ C 038 of
19.02.1976, pp. 1-5.
4
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европейското измерение в образованието5. Основни цели на европейското
измерение на образованието, посочени в Резолюцията са:
-

„подготвянето на младите хора да вземат участие в икономическото и

социалното развитие на Общността и в осъществяването на действителен прогрес в
рамките на Европейския съюз, както е постановено в Единния европейски акт,
- повишаване

на

тяхната

осведоменост

относно

предимствата,

които

предоставя Общността, но също така и относно предизвикателствата, пред които
може да ги изправи в отварянето на разширеното икономичеко и социално
пространство за тях,
- подобряване на тяхното познание за Общността и нейните държави членки
в техните исторически, културни, икономически и социални аспекти и да ги накара
да

разберат

значимостта

на

сътрудничеството

на

държавите

членки

на

Европейската общност с други страни от Европа и света.”
Въз основа на Резолюцията за европейското измерение в образованието
националните

министерства

на

образованието

на

държавите

членки

на

Европейската общност поемат ангажимента да работят за включването му, както в
учебните програми, така и в обучението на учителите.
С чл. 149 на Договора от Маастрихт /влязъл в сила 1 ноември 1993 год./
се

създава

юридическата

база

за

развитие

на

европейското

измерение

в

образованието, особено чрез преподаването на чужди езици и възможността
Европейският съюз активно да го подпомага. В него се определя, че ”Общността
има за цел да развива европейското измерение в образованието, в частност
посредством изучаване и разпространяване на езиците на държавите членки”.
Развитието на европейското измерение в образованието е отбелязано като
ключов приоритет и в Декларацията от Копенхаген на министрите на
образованието на държавите членки на ЕС от 2002 год.6. В нея европейското
Resolution of the Council and the Ministers of Education meeting within the Council on the
European dimension in education of 24 May 1988.
5

The Copenhagen Declaration – Declaration of the European Ministers of Vocational Education
and Training, and the European Commission, convened in Copenhagen on 29 and 30 November
2002, on enhanced European cooperation in vocational education and training, рр.1,3:
http://ec.europa.eu/education/policy/vocationalpolicy/doc/copenhagen-declaration_en.pdf
6
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измерение в образованието се свързва с развитието на европейска идентичност
чрез запознаване и ангажиране на гражданите с общата идея и политиките на
Съюза. През географията, гражданското образование, социалните и хуманитарните
науки, езиците и изкуството, учениците следва от най-ранна възраст да бъдат
запознати с Европейския съюз и държавите, които членуват в него, с това какво
означава да живеят в държава членка на ЕС, каква е историята на създаването на
Съюза и каква роля играе той сред останалите организации на световната сцена.
В съвместен доклад на Съвета и Европейската комисия относно
образованието
стратегия

е

и

обучението

отделено

в

специално

ЕС

за

място

изпълнение

на

на

заздравяване

Лисабонската

на

европейското

измерение в образованието – „Училището има основна роля в това да позволява на
всеки да бъде информиран и да разбере смисъла на европейската интеграция.
Всички образователни системи трябва да гарантират, че техните ученици до края
на средното си образование ще придобият знанията и компетенциите, от които се
нуждаят, за да ги подготвят за ролята им на бъдещи граждани на Европа. Това
предполага, наред с другите неща, засилване на езиковото обучение на всички
нива и заздравяване на европейското измерение в обучението на учители“7.
Необходимостта
усъвършенстване

на

от

насърчаване

образователните

стратегията на ЕС „Европа 2020“.

8

на

системи

активното
е

гражданство

експлицитно

и

посочено

в

На национално равнище държавите членки

трябва: да осигурят ефективно инвестиране в образователните системи и системите
на обучение на всички равнища (от предучилищна възраст до висше образование);
да подобрят резултатите в сферата на образованието, като обърнат внимание на
всеки сегмент (предучилищна възраст, начално, средно и висше образование) в
рамките на интегриран метод, обхващащ ключовите компетенции и целящ да
намали преждевременното напускане на училище; да повишат отвореността и
пригодността

на

образователните

системи,

като

изградят

национални

квалификационни рамки и съгласуват по-добре образователните резултати с
Education & Training 2010, The Success of the Lisbon Strategy Hinges on Urgent Reforms, Joint
interim report of the Council and the Commission on the implementation of the detailed work
programme on the follow-up of the objectives of education and training systems in Europe
8
ЕВРОПА 2020-Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж,COM(2010) 2020
окончателен, https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:BG:PDF
7
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нуждите на пазара на труда, да подобрят излизането на младите хора на пазара на
труда чрез интегрирани действия, включващи насоки, съвети и обучение на
работното място. Без експлицитно да се споменава европейското измерение на
образованието, то намира място в целта да бъде повишено цялостното качество на
всички равнища на образование и обучение в ЕС.
Потвърждение на ангажираността на Европейския съюз по отношение на
европейското

измерение

в

образованието

е

чл.

165

от

Договора

за

функциониране на Европейския съюз (2009 год.)9, според чиято ал. 2
„действията

на

Съюза

целят

развиването

на

европейското

измерение

в

образованието“. Поради въжността на този член, ще го цитираме изцяло.
Член 165 от Договора за функциониране на ЕС
1.

Съюзът

допринася

за

развитието

на

качествено

обучение

чрез

насърчаване на сътрудничеството между държавите членки и, ако е необходимо,
чрез подпомагане и допълване на техните действия, като напълно зачита
отговорностите на държавите-членки за съдържанието на учебния процес и
организацията

на

образователните

системи

и

тяхното

културно

и

езиково

разнообразие.
Съюзът допринася за насърчаването на ролята на спорта в европейския
живот, като отчита в същото време спецификите му, структурите, основаващи се на
доброволното участие, както и неговата социална и възпитателна функция.
2. Действията на Съюза целят:
- развиването на европейско измерение в образованието, особено чрез
обучение и разпространение на езиците на държавите членки;
- насърчаване на мобилността на студенти и преподаватели, inter alia чрез
стимулиране на академичното признаване на дипломи и срокове на обучение;
- насърчаване на сътрудничеството между образователните институции;

Договор за функциониране на Европейския съюз
content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=BG
9

https://eur-lex.europa.eu/legal-
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- развиване на обмена на информация и опит по проблеми, които са общи за
образователните системи на държавите членки;
- насърчаване на развитието на младежкия обмен и обмена на социалнообразователни инструктори и насърчаване на участието на младите хора в
демократичния живот на Европа;
- насърчаване на развитието на дистанционното образование;
- развиване на европейското измерение в спорта чрез насърчаване на
равнопоставеността

и

принципа

на

откритост

в

спортните

състезания

и

сътрудничеството между организациите, отговарящи за спорта, както и чрез
закрила

на

физическата

и

морална

неприкосновеност

на

спортистите,

по-

специално на най-младите сред тях.
3. Съюзът и държавите членки поощряват сътрудничеството с трети страни и
с компетентните международни организации в областта на образованието и спорта,
в частност Съвета на Европа.
4. За да допринесе за постигането на целите по настоящия член:
- Европейският парламент и Съветът на ЕС, като действат в съответствие с
обикновената законодателна процедура, след консултация с Икономическия и
социален комитет и с Комитета на регионите, приемат поощрителни мерки, с
изключение на всякаква хармонизация на законови и подзаконови разпоредби на
държавите-членки
- Съветът приема препоръки по предложение на Комисията.
Един

от

съществените

документи

на

Европейския

съюз,

свързани

с

европейското измерение на образованието, е Препоръка на Съвета на ЕС от 22
май

2018

год.

приобщаващото

относно

утвърждаването

образование

и

на

европейското

общите

ценности,

измерение

на

преподаването.10 В препоръката се посочва, че въвеждането на европейско
измерение в обучението следва да има за цел да помага на учащите да почувстват
Препоръка на Съвета на ЕС от 22 май 2018 год. относно утвърждаването на общите
ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването,
(2018/C 195/01)
10
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европейската идентичност в цялото й многообразие и да укрепва положителното и
приобщаващо

чувство

на

европейска

принадлежност,

допълващо

местните,

регионалните и националните идентичности и традиции. Препоръчва се на
държавите членки на ЕС да насърчават европейско измерение в преподаването
чрез стимулиране на:


разбирането на европейския контекст и общото наследство и ценности и
осъзнаването

на

социалното,

културното

и

историческото

единство

и

многообразие на Съюза и на държавите членки на Съюза;


разбирането на произхода, ценностите и функционирането на Съюза;



участието

на

учащи

и

преподаватели

в

мрежата

e-Twinning,

в

трансграничната мобилност и в транснационални проекти, особено за
училищата;


местните проекти за повишаване на осведомеността и подобряване на
разбирането на Европейския съюз в учебна среда, по-специално чрез пряко
взаимодействие с младите хора, като например ежегодно отбелязване на
Деня на Европа в учебна среда.
Европейският парламент също е активен по отношение на европейското

измерение в образованието. В Резолюция относно европейското измерение на
обучителните материали11 от 2006 год. Парламентът призовава за признаване на
двата аспекта на европейското измерение в образованието: от една страна,
информация и знания за институциите, методите, практиките, политиките на
Европейския съюз и от друга – знания за общото европейско историческо и
културно наследство, развитието на езиковите умения и разбиране на текущите
европейски събития.
След сериозно обсъждане, включително и след срещи с учители, Комисията
по образование и култура на Европейския парламент публикува през февруари
2016 год. Доклад относно изучаването на Европейския съюз в училище.12.
P6_TA(2006)0361 The European dimension of school teaching materials - European Parliament
resolution on initiatives to complement school curricula providing appropriate support measures
to include the European dimension (2006/2041(INI))
11

Report on Learning EU at school (2015/2138(INI)) Committee on Culture and Education,
3.2.2016
12
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Въз основа на този доклад на 12 април 2016 год. е приета Резолюция на
Европейския парламент13 в която призовава държавите членки да направят
преглед и да осъвременят своята образователна система и съдържанието за
Европейския съюз в учебните програми, да обърнат специално внимание на
обучението на учителите за развитие на способностите и уменията им да
преподават знания за Европейския съюз, използвайки модерни интерактивни
методи. С тази резолюция се призовава Европейската комисия да подкрепя и
окуражава създаването на мрежи, които насърчават обучението по европейски
въпроси в училище, включително обмена на добри практики между държавите
членки и страните кандидатки за членство. В посочената резолюция, Европейският
парламент призовава Европейската комисия да отговори на нуждите на училищата
във връзка с преподаването на теми за Европейския съюз и да бъде дадена
възможност те да кандидатстват с проекти в тази област.
Тази резолюция има важно значение за разбирането на европейското
измерение

в

образованието

като

подчертава

необходимостта

от

широко

и

задълбочено осъзнаване на понятието, което да взема предвид неговия сложен,
динамичен и многопластов характер. Опознаването на ЕС в училище се разглежда
като съществен компонент на европейското измерение в образованието. В
резолюцията се подчертава, че европейското измерение в образованието е от
съществено значение за подпомагане на неговите граждани да разбират по-добре
ролята на Европейския съюз, както и за насърчаване на привързаността към
основните ценности на Европейския съюз. Резолюцията отбелязва, че познаването
на общата история и ценности на ЕС и неговите държави членки е от голямо
значение за взаимното разбирателство, мирния съвместен живот, толерантността и
солидарността, а също и за опознаването на основните принципи на Европейския
съюз. Посочва се, че ЕС следва да бъде по-видим и по-добре интегриран в
учебните материали и извънкласните дейности, като се има предвид въздействието
му върху ежедневието на неговите граждани и че съдържание, свързано с ЕС, може
да добави значителна стойност към училищните програми и към личностното
развитие и израстване на учащите се. Резолюцията подчертава, че създаването на
Резолюция на Европейския парламент от 12 април 2016 г. относно обучението за
Европейския съюз в училище (2015/2138(INI))
13
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европейско измерение в образованието следва да даде възможност на учащите се
не само да придобият знания и да развият чувство за принадлежност и умения на
европейски граждани, но и да се включат в критичен анализ на ЕС, включително
чрез опознаването на основните ценности на ЕС, базирани на правовата държава и
правата на човека, управлението и процесите на вземане на решения в ЕС и как те
влияят върху тяхната държава членка и тяхното участие в демокрацията;
насърчава използването на ролевите игри на Европейския младежки парламент, за
да се помогне на децата и учениците да разберат европейските процеси и да се
повиши тяхната осведоменост по европейските въпроси.
Европейският съюз съдейства за развитие на европейското измерение на
образованието чрез програми, насърчаващи изучаването на ЕС в училище.
Ангажираността

на Европейския

съюз

с

поощряване

на

европейското

измерение в образованието се демонстрира с включването от 2011 год. в програма
„ Учене през целия живот“, а по-късно в програма „Еразъм+“ - подпрограма „Жан
Моне“, на специална инициатива „Европа в училище.“ По тази инициатива се
финансират проекти, насочени към насърчаване на преподаването на европейските
въпроси

в

училищата.

Програмата

„Еразъм+“

показва,

че

мобилността

и

трансграничните контакти са ефективен начин да изживеем европейската си
идентичност. Много важно е всички категории учащи в цяла Европа да се
възползват еднакво от възможностите, предлагани от тази програма, по-специално
чрез училищен обмен между държавите членки. Виртуалната мобилност, поспециално чрез мрежата e-Twinning, е отлично средство, даващо възможност за
преки контакти между учениците.
От март 2021 год., в рамките на програмата „Еразъм+“ за периода 2021—
2027

год.,

подпрограма

„Жан

Моне“,

се

предлагат

нови

възможности

за

финансиране на проекти на училища и на организации за обучение на учители,
както и за насърчаване на дебати по теми за Европейския съюз в

средните

училища. Идеята, върху която се основава разширяването на обхвата на
Моне“, е

да бъде подкрепено

дълготрайни

резултати

за

европейското

ученици,

измерение

учители,

в

„Жан

образованието с

преподаватели,

училища

и

кандидатстващи организации. Основен приоритет е подпомагане на учителите с
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методики и актуализирани знания по въпроси, свързани с Европейския съюз и
разработване на подходящо съдържание за учениците.
Програмата на Европейския парламент „Училища посланици на
Европейския парламент“ има за цел да повиши осведомеността на учениците за
ролята на Европейския парламент и европейските ценности, за демократичния
процес в Европейския съюз. Училищата, избрани да участват в програмата,
определят учители и ученици за старши и младши посланици, на които възлагат
отговорността за изпълнението на програмата. Преподавателите могат да използват
интерактивните учебни материали на Европейския парламент, които съдържат
обща информация и факти за ЕС, упражнения за демократични умения и участие в
демократичните процеси, учебни ролеви игри и викторини. Училищата, участващи
в

програмата,

извършват

разнообразни

дейности,

като

създаване

на

информационен кът, организиране на събития за Деня на Европа, срещи с членове
на Европейския парламент и др. Програмата за училища посланици на ЕП се стреми
да подпомогне информирането на учениците в гимназиалния

курс на обучение

относно техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на
техните представители в Европейския парламент, както и да им покаже как те
самите биха могли да оказват влияние върху политическия живот в Европейския
съюз.
Мрежата, която включва 1 500 сертифицирани училища – посланици на
Европейския парламент, 3 700 учители, определени за старши посланици и 23 000
ученици, определени за младши посланици, предлага на училищата възможност за
обмен

на

най-добри

практики

и

сътрудничество

при

осъществяването

на

програмата.
ИЗВОДИ: От направения преглед на документите относно европейското
измерение на образованието се констатира, че Европейският съюз е дългосрочно
ангажиран

със

стимулирането

му.

Развитието

във

времето

на

понятието

„европейско измерение на образованието“ показва, че има необходимост от
неговото

задълбочено

разбиране

като

се

взема

предвид

неговия

сложен,

динамичен и многопластов характер. То включва редица елементи, като изучаване
на чужди езици, разбирането на европейския контекст и общото наследство и
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ценности, осъзнаването на социалното, културното и историческото единство и
многообразие, развитието на европейска идентичност.
Авторите се присъединяват към определението на Европейския парламент за
наличието на два аспекта на европейското измерение в образованието: от една
страна, информация и знания за институциите, методите, практиките, политиките
на Европейския съюз и от друга – знания за общото европейско историческо и
културно наследство, развитието на езиковите умения и разбиране на текущите
европейски събития.
В съответствие с разгледаните документи и за целта на настоящото
изследване,

като

съществен

компонент

на

европейското

измерение

в

образованието ще разбираме основно преподаването и изучаването на теми за
Европейския съюз в училище, с цел подпомагане на учениците като граждани да
разбират ролята на Европейския съюз и насърчаване на привързаността им към
основните ценности на Европейския съюз.

3. ГРАЖДАНСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ И ПРЕПОДАВАНЕТО НА ТЕМИТЕ
ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В УЧИЛИЩЕ

Настоящият
Увеличаването

на

21-ви

век

потенциала

носи
на

много

промени

в

информационните

живота
и

на

хората.

комуникационните

технологии, развитието на изкуствения интелект, променят естеството на редица
трудови дейности. В бъдеще се очаква някои професии да изчезнат и да възникне
необходимост от съвсем непознати на този етап специалности. Все повече тежките
и рутинните производствени процеси се осъществяват от роботи, а хората трябва
да изпълняват по-сложни задачи, изискващи специфични знания и умения.
Компютрите и другите устройства ще подпомагат все повече дейности, но хората
ще са тези, които трябва да имат способности да вземат решения въз основа на
информацията,

която

получават.

Технологиите

имат

своето

положително

въздействие върху живота, но от тях произтичат и някои проблеми като трудно
опазване на неприкосновеността на личния живот, на авторските права и др.
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Всичко това изисква създаването на компетенции, които да помогнат на
младите хора да участват активно и безпрепятствено на трудовия пазар на 21-ви
век. Определени знания и умения са необходими за всяко работно място в
настоящия век. Например, Anderson14 изброява шест необходими умения, които
трябва да притежа всеки човек в обществото на знанието на 21-ви век:
 способност за структуриране на знанията,
 адаптивност,
 намиране, организиране и извличане на информация,
 управление на информацията,
 критично мислене,
 работа в екип.
През май 2018 год. Съветът на Европейския съюз прие Препоръка относно
ключовите компетенции за учене през целия живот15, която идентифицира
осем ключови компетенции, от съществено значение за лична реализация,
здравословен и устойчив начин на живот, заетост, активно гражданство и социално
включване на всички граждани на Европейския съюз. В препоръката се посочва, че
в наши дни изискванията по отношение на компетентностите се промениха, като
все повече работни дейности подлежат на автоматизация. Технологиите играят поголяма роля във всички сфери на труда и живота, а предприемаческите,
социалните и гражданските компетентности имат все по-голямо значение за
осигуряването на устойчивост и способност за адаптиране към промените.
В препоръката ключовите компетенции се разглеждат като комбинация от
знания, умения и нагласи, които се развиват в училищни и извънучилищни
дейности, в семейството, на работното място. Осемте основни компетенции,
посочени

в

препоръката

на

Европейския

съюз,

са:

езикова

грамотност;

многоезикова компетентност; математическа компетентност и компетентност в
областта

на

точните

науки,

технологиите

и

инженерството;

цифрова

14

Anderson, T., Bridging the educational research-teaching practice gap, Conceptual understanding, part 1:
The multifaceted nature of expert knowledge, Biochemistry and Molecular Biology Education, Vol. 36, No. 4,
pp. 309–315, 2008
15

Препоръка на Съвета на Европейския Съюз от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за
учене през целия живот (2018/C 189/01)
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компетентност; личностна компетентност, социална компетентност и компетентност
за придобиване на умения за учене; гражданска компетентност; предприемаческа
компетентност; компетентност за културна осведоменост и изява.
Често се обсъждат въпросите: „Трябва ли във връзка с промените, които
настъпват в 21-ви век, да се променят учебните програми?“, „Трябва ли да се
променят

и

методите

на

преподаване

и

учене,

за

да

развият

учениците

компетенциите, необходими за 21-ви век?“
Ще обърнем внимание на изграждането на гражданската компетентност,
определена в препоръката на Европейския съюз, като способност на хората да
действат като отговорни граждани и да участват пълноценно в гражданския и
социалния живот, основан на разбирането на социални, икономически, правни и
политически

концепции

и

структури,

както

и

на

глобалното

развитие

и

междуличностни

и

устойчивостта.
Гражданската

компетентност

включва

личностни,

междукултурни умения и покрива всички форми на поведение, които трябва да
притежава всеки човек, за да може да участва по ефективен и конструктивен
начин в обществения и професионалния живот, включително когато е необходимо
да разрешава конфликти във все по-разнородни общества. Гражданските умения
позволяват на хората да участват пълноценно в обществения живот, основавайки
се на познания за политическите и социалните концепции и структури и на
ангажираността за активно и демократично участие.
Активното гражданство е комплексно понятие и съдържа множество
компоненти: знания, умения, нагласи, ценности. Може да бъде определено като
участие в обществения и политическия живот при спазване на принципите на
демокрация, на зачитане на човешките права и на взаимното уважение. То е
характерно за демократичното и приобщаващо общество и може да приема
различни форми на политическо участие, на включване в живота на местната
общност, на доброволчески дейности.
Редица изследвания доказват положителния ефект от обучението в активно
гражданство – колкото повече граждански образовани са хората, толкова повисоки могат да бъдат очакванията за тяхната обществена и политическа
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активност. Липсата на активна гражданска позиция в обществото може да изложи
на риск демокрацията.
Знанията за Европейския съюз в училище – какъв трябва да бъде
подходът?

Гражданската

компетентност

се

изгражда

от

няколко

основни

компоненти: знания, осмисляне, умения, нагласи и поведение.
Ще се фокусираме върху тези компоненти, разглеждайки европейското
измерение на гражданската компетентност или казано с други думи - включване на
преподаване и учене на въпросите за европейската интеграция в училище.
Гражданите на 21-ви век следва да имат знания относно съвременното
развитие на света, включително теми като устойчивото развитие, опазване на
околната среда и борбата с климатичните промени, които са сред приоритетите на
Европейския

съюз.

интеграция,

на

Познаването

темите

за

на

целите

идентичността,

и

принципите

културата

и

на

европейската

разнообразието

в

Европейския съюз, са от съществено значение за формиране на гражданска
компетентност. Гражданите на ЕС трябва да знаят, че имат както права, така и
задължения, породени от правото на ЕС. То влияе върху ежедневието на
гражданите и те трябва да са способни да осъзнаят европейското измерение в
националната политика и неговото влияние върху важни въпроси, като опазване на
правата на потребителите, защита на здравето, контрола и безопасносттта на
храните, защита на правата на пътниците и още много други.
Само познанията по важни европейски теми не са достатъчни за възпитаване
на активни граждани. Необходимо е създаване на умения и способности за
критично осмисляне, умения за решаване на проблеми, анализиране на фактите и
умения за изграждане на аргументирано мнение, способност за участие в
конструктивен диалог и за предлагане на компромиси и решения на проблеми и не
на последно място - лидерски умения и умения за работа в екип.
Освен знания, разбиране и осмисляне на основни понятия и ценности, както
и умения за активно участие в обществено-политическите процеси, преподаването
и ученето на темите за европейската интеграция и Европейския съюз следва да са
насочени към създаване на нагласи и поведение. Става дума за уважение и
привързаност към ценностите като мир, свобода, достойнство, справедливост,

| 21

недискриминация, върховенство на закона, лична отговорност. Особено важно е в
училището да се изгради култура на разбирателство, на общуване и участие,
отговорно поведение, толерантност и преодоляване на предразсъдъци, нагласи за
активно опазване на околната среда.
За да се случи всичко това, у младите хора трябва да бъде провокиран
интерес към въпросите на социално-икономическото и политическото развитие,
както на Европейския съюз, така и на България като част от него.
Познаването, осмислянето и изграждането на нагласи и поведение по
отношение на общите европейските ценности, изброени в член 2 от Договора за
Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз, е основа на
европейското измерение в гражданското образование.
Фигура

1.

Основни

елементи

на

европейското

измерение

на

гражданската компетентност
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Досегашният опит на преподаване на европейски теми в училище дава
основание да се посочат няколко основни въпроси, върху които е важно да се
разсъждава при осъществяване на европейското измерение на образованието през
21-ви век – естество, съдържание, методи, връзка с ежедневието.
Първият съществен въпрос е: В рамките на каква дисциплина да се
изучават темите за Европейския съюз? Следва да се има предвид, че знанията,
свързани с европейската интеграция, са мултидисциплинарни. Това означава на
практика, че темите за европейската интеграция могат и трябва да присъстват в
дисциплини като история, география, чужди езици, философия и разбира се, не на
последно

място

гражданско

образование.

От

една

страна,

този

мултидисциплинарен характер може да бъде полезен и да даде възможност за
разглеждането на европейската интеграция от различни ъгли и така да бъде
създадена цялостната картина, необходима за разбирането на европейските теми.
От друга страна, обаче, разхвърлянето на части от знанията в различни
дисциплини може да доведе в определени случаи до повърхностни знания и липса
на задълбоченост и целенасоченост. За преодоляване на тази проблеми се изисква
много добра координация, както на съдържанието на учебните програми и
учебниците, така и между учителите по отделните дисциплини, с което да осигурят
последователност и добра структурираност на преподаваните теми.
Друг

важен

въпрос

е:

„Какво

точно

да

бъде

съдържанието

и

конкретните теми, по които трябва да се работи с учениците?“ В практиката на
преподаване на темите за Европейския съюз в училище обикновено се представя
историята, разширяването на ЕС и държавите членки, неговите институции. Макар
и да са нужни, тези знания не дават на учениците достатъчната представа за това
как функционира Европейския съюз и какви реални житейски ситуации са
свързани с европейската интеграция, както и какъв е ефектът от членството на
България в ЕС. Учителите избягват да обсъждат с учениците по-сложните теми,
като конкретния процес на вземане на решения, основните цели и принципи, върху
които е построена неговата конструкция, основните договори, правото на ЕС,
социално-икономическите аспекти на европейската интеграция, какво е мястото на
България в ЕС и с какво тя допринася за неговото развитие. Това води до
недостатъчни знания за разбиране на действията и решенията на ЕС, тяхното
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въздействие върху нашето ежедневие, а оттам и за формиране на активна
гражданска позиция. Ясно е, че тези теми са сложни, трудно се възприемат от
учениците и изискват допълнителни усилия от преподавателите, но прилагането на
подходящи методи може да ги направи интересни и разбираеми.
Неминуемо възниква следващият въпрос: „Какви да бъдат методите на
преподаване и учене на европейските теми в училището на 21-ви век?“
Методите трябва не само да събудят интереса на учениците, но и да им
помогнат да формират собствено мотивирано мнение за Европейския съюз.
Очевидно е, че новите реалности налагат промени както в ролята на учениците,
които трябва да бъдат много по-активни и да придобиват не само знания, но и
умения, така и в ролята на преподавателите, които освен лектори, трябва да бъдат
организатори, модератори, режисьори на учебния процес. Решаващ фактор в
избора на методи е създаването и поддържането на интерактивна учебна среда в
училище.
Според изследване на Съвета на Европа16, интерактивните

методи

в

гражданското образование трябва да целят постигане на:
• критично мислене - способност за намиране, анализ и подбор на
информация,

използваща

интердисциплинарно

знания,

множество

умения

и

критичен подход; вземане на информирани решения въз основа на доказателства и
промяна на позицията пред валидни аргументи;
• творческо мислене - способност за намиране на нови и нетрадиционни
начини за решаване на проблеми или за промяна на стереотипи и предразсъдъци;
• социално и обществено мислене - способност да се анализират факти и
проблеми и да се прави избор във връзка с нуждите на другите и обществото като
цяло, борба с егоизма и етноцентризма; отвореност за общуване с другите и учене
от чуждия опит;
• мислене, ориентирано към бъдещето - способност за разбиране и
осмисляне на проблемите и оценка на решенията в светлината на опита за
постигане на по-добро и по-справедливо бъдеще.
Duerr.K., Ferreira Martins I., (2000) Strategies for Learning Democratic Citizenship
DECS/EDU/CIT (2000) 16 Strasbourg, Council of Europe
16
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Mногобройните публикации за прилагането на активното учене в областта
гражданското образование разглеждат редица инструменти, чрез които то може да
се осъществи: теренна работа, филми, проекти, гост-лектори, проекти за актуални
политически предложения, дебати, медийни и интернет задачи, симулации.
Знанията за ЕС не биха били трайни и приложими, ако са само теоретично
разгледани

и

обсъдени.

За

постигане

на

трайни

резултати

е

необходимо

получените знания да бъдат допълнени с конкретни практически примери от
ежедневието. Интересно и увлекателно е изучаването на ЕС чрез разглеждането и
обсъждането на различни казуси от практиката. Този интерактивен метод е много
подходящ за увеличаване на интереса на учениците към запознаването им с
основните ценности и принципи на европейската интеграция, с функционирането
на ЕС и с правата на гражданите на Европейския съюз. По привлекателен начин и с
активното ѝм участие се обсъждат реални ситуации и съответни житейски и
съдебни казуси, като се създава атмосфера на критично анализиране и осмисляне
на европейската интеграция. Обучението чрез практически казуси спомага за
разбиране на функционирането на ЕС и приближаването му до учениците.
Към изброените по-горе можем да добавим17 и възможността чрез средствата
на изкуството например, чрез участие на учениците в театрални постановки да се
засили интереса им към определени важни теми от съвремието и едновременно с
това да получат по този нетрадиционен път повече знания, които по-трудно биха
възприели чрез традиционен урок в класната стая. Дори фалшивите новини и
митовете за Европейския съюз могат да бъдат успешно използвани като инструмент
за постигане на критическо мислене и аргументирана позиция по европейски теми.
Следва да обърнем внимание и на въпроса: Каква е ролята на учителите в
прилагането на нови подходи при преподаването и ученето на теми за
Европейския съюз в училище? Динамиката в развитието на европейската
интеграция предполага ангажираност на учителите при посрещане на нови
предизвикателства и активно включване в откриващи се възможности.
Тези преподаватели, които са склонни да учат през целия живот и които са готови
Тук могат да бъдат добавени още редица подходящи методи, които по-подробно са
разработени в рамките на проекта „Ресурсен център Европа – нов подход към
преподаването и ученето на ЕС в училище.“ https://www.eubgschool.eu/
17
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да експериментират, да извличат уроци от собствения си опит и да възприемат
идеи от приложени добри практики, които са активни в участието в европейски
проекти, могат да постигнат по-високи резултати в преподаването и ученето на
европейските теми в училище. Знанията днес не са статични, поради което
преподавателите имат не само задължението да преподават, но трябва да приемат
като свое и задължението непрекъснато да учат и да се самоусъвършенстват. Ора
Куо от Университета в Хонг Конг (Kwo, 2010) описва това явление с термина
„учителите като художници“ и „учителите като изследователи“. Това са хората,
които с творческо въображение и отговорност изпълняват мисията за иновативност
и креативност в образованието и обучението.
Не е изненадващо твърдението, че обхватът и методът на преподаването на
европейската тематика са в непосредствена зависимост от личната мотивация и
мирогледа на учителите. Далеч не всички учители са убедени, че учениците трябва
да бъдат подготвени в училище за ясно разбиране на европейския интеграционен
процес. Едновременно с това дори мотивираните учители срещат редица трудности,
особено що се отнася до поддържането и осъвременяването на собствените им
знания за Европейския съюз. Защото Европейският съюз непрекъснато се променя,
а с това трябва да се осъвременяват и знанията за него. Още повече, следва да се
има предвид, че в която и да е дисциплина темите за Европейския съюз са
сравнително малка част и полагането на големи усилия за тяхното осъвременяване
може да се възприеме като неоправдано.
Друг

важен

ръководства,

фактор

особено

е

когато

необходимостта

от

подкрепа

на

училищните

става

организиране

на

извънкласни

дума

за

инициативи, свързани в изучаването на европейските теми. Трудности съществуват
и при работата с ученици, които са от географски отдалечени или икономически
по-изостанали райони.

ИЗВОДИ: Златно правило на гражданското съзнание е, че няма свобода без
отговорност. В процеса на неговото съграждане трябва да участва училището.
Способността да се свързват фактите, политическите решения, отговорността,
свободата, солидарността, активното участие, предполага продължителни усилия
за подготовка на гражданите, а тези усилия са решаващи за бъдещето на
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европейския континент. Младите хора не само трябва да знаят, че нещо важно се
случва в Европа, но и да осъзнаят, че имат права и отговорности, че могат да
изразяват своето мнение и да бъдат активни участници, а не пасивни зрители.
Особено

важна

е

ролята

на

учителите,

тяхната

мотивация

за

работа

по

европейските теми, информираността им и методите, които използват. Обединена
Европа започва в училището, защото в него трябва да се научим да живеем и
работим заедно.

4. ЕВРОПЕЙСКОТО

ИЗМЕРЕНИЕ

В

НОРМАТИВНИТЕ

АКТОВЕ

ЗА

БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Утвърждаването на европейско измерение в образованието следва да дава
възможност на учениците не само да придобият знания, но и да развият чувство за
принадлежност и умения на европейски граждани като това да се включват в
критичен анализ на Европейския съюз. То е необходимото знание за основните
общи ценности на ЕС, базирани на правовата държава и правата на човека, за
разбирането на управлението и процесите на вземане на решения в ЕС и как тези
процеси влияят върху тяхната държава членка и участието им в демокрацията.

18

Европейският парламент определи, че е необходимо Европейският съюз да
бъде по-видим и по-добре интегриран в учебните материали и извънкласните
дейности, като се има предвид въздействието му върху ежедневието на неговите
граждани. Съдържанието, което е свързано с ЕС, може да добави значителна
стойност към училищните програми и към личностното развитие и израстване на
учащите

се,

и

призова

държавите

членки

да

подкрепят,

преразгледат

и

актуализират своите образователни системи и форми на свързано с ЕС съдържание
на учебните програми на всички равнища на образованието.
За да установим в каква степен българската държава проектира тези
насоките на ЕП в своята образователна политика, ние се насочихме към
националните нормативните актове - закони, наредби и правилници в областта на

Резолюция на Европейския парламент от 12 април 2016 год. относно обучението за
Европейския съюз в училище
18
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образованието, издадени в последните повече от 10 години19 от Министерство на
образованието и науката, Министерския съвет и Народното събрание. Потърсихме в
тях

отговор

на

въпросите:

Залoжено

ли

е

европейското

измерение

на

образованието в българските нормативни документи? Къде, как, кога и до каква
степен знанията на Европейския съюз са включени в учебните програми и
дейностите на училищата в България?
В Закона за народната просвета20, влязал в сила 1991 – 2015 год.,
европейското измерение на образованието не се открива. Включените в него
извънкласна и извънучилищна дейност /чл. 16./ в държавните образователни
изисквания, са предполагаща възможност за дейности, спомагащи неговото
полагане. Тяхната организация, методика, средства на обучение и възпитание се
определят от училищата и обслужващите ги звена.21 В Правилника за прилагане
на закона /ППЗНП/ те са пояснени като дейности в свободното от учебни часове
време, но лимитирани в обучението и развитието на специфични интереси и
потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта
/чл.98а/.
По-голяма свобода на избор откъм вариативност на съдържанието на
обучение дава

чл. 98.(5) на ППЗНП чрез регламентираната свободноизбираема

подготовка, която осигурява обучение освен по учебните предмети от културнообразователните области, но и по други области и дейности, предложени на
учениците за избор, като тя се провежда извън задължителните учебни часове.
С оглед на новите изисквания на динамичната глобална икономика и
предизвикателствата

на

висококонкурентния

пазар

на

труда

в

рамките

на

Европейския съюз, в образователните среди в страната все повече започва да
преобладава мнението

за необходимостта от

предефиниране

на целите

на

българското образование, в частност на българското училищно образование и
предучилищното възпитание и подготовка. Предложена и приета е Национална
програма за развитие на училищното образование и предучилищното
Периодът на членство на България в Европейския съюз.
Закон за народната просвета, обн. ДВ, бр.86 от 18.10.1991г. изм., бр.36 от 15.05.2009г.,
в сила от учебната 2009 - 2010 г. чл. 16.
21
Правилник за прилагане на закона за народната просвета /ППЗНП/, обн. ДВ. бр.68 от 30
Юли 1999г., доп. ДВ. бр.74 от 5 Септември 2014 год., чл. 25. (1) 7.
19
20
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възпитание и подготовка (2006 – 2015 год.). В нея се дефинират две основни
цели на образователната политика – равен достъп до образование и качествено
образование. В учебните планове се залага засилване на чуждоезиковото и
компютърното обучение, като обучението по информационни технологии да
започва още от прогимназиалния етап. Предлага се превръщане на училището в
територия на учениците - учениците трябва имат възможност да изразяват своята
позиция по основни въпроси, свързани с управлението и развитието на училището,
да могат да участват активно в различни форми на ученическо самоуправление.
Оценява се, че изоставените през 90-те години на миналия век извънкласна и
извънучилищна дейност, които имат важно значение за пълноценното развитие на
учениците, следва да се възстановяват с целенасочената подкрепа от страна на
държавата и общините.
В издадената от министъра на образованието и науката Наредба за
учебния план, влязла в сила от 04 декември 2015 год.22, определяща държавния
образователен стандарт за учебния план, откриваме само открехната вратичка към
обучение за ЕС. В чл. 8. (1), т. 11 е записано, че в избираемите учебни часове на
учебния план може да се осъществява обучение за придобиване на подготовка по
учебни

предмети

от

областта

на

глобалното,

гражданското,

здравното

и

интеркултурното образование.
С Националната програма „Училището – територия на учениците“
2011 – 2015 год. МОН предоставя допълнителни възможности за организиране на
учениците в учебни и творчески дейности за обучение за повишаване качеството
на образователно-възпитателния процес и в частност интеркултурно образование и
възпитание, при зачитане на интересите, отчитане на възможностите и във връзка
с възрастовите особености на учениците, развиване и усъвършенстване на знания,
умения, навици и отношения.
Наредба № 5 от 30 ноември 2015 год.23 определя следните групи ключови
компетентности, които гимназиалната общообразователната подготовка в България
Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план, вязла в сила от 04.12.2015 г. изм. и
доп. ДВ. бр. 76 от 28 август 2020 год. - https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136691946
23
Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка, в сила от
08.12.2015 г. изм. и доп. ДВ. бр.79 от 8 септември 2020 год.
22
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следва да обхваща: компетентности в областта на българския език; умения за
общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности
в областта на природните науки и на технологиите; дигитална компетентност;
умения за учене; социални и граждански компетентности; инициативност и
предприемчивост;

културна

компетентност

и

умения

за

изразяване

чрез

творчество; умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин
на живот и спорт. Те всъщност са ключовите компетенции и преносими умения,
съчетаващи знания, умения и нагласи, необходими за усъвършенстване на
личностното

развитие,

активното

гражданство,

социалното

включване

и

пригодността за трудова заетост, идентифицирани в Европейската референтна
рамка за компетенции за учене през целия живот, приета през 2006 год.
В изготвената Концепция за основните принципи и иновативните
моменти в закона за предучилищното и училищното образование от 2011
год. се подчертава, че европеизирането на българското образование и обучение с
цел адаптирането му към икономиката на знанието като държавен приоритет,
налага създаването на нормативна рамка, очертаваща посоката на развитие на
училището в следващите години. Така се очертава необходимостта от нова
образователна парадигма, която да отговори на потребностите на хората в
условията на новата информационна епоха и на глобализиращия се свят и да е
съзвучна с препоръките и политиките на Европейския съюз. Очакванията на
българското обществото са: промяна във философията, в организацията и в
методиката на образователния процес; широко гражданско участие на родители и
ученици в управлението на училищната общност и в нейното укрепване и развитие
при безусловна публичност за състоянието и промените в нея; хармонизиране на
образователната ни система с европейските измерения.
Европейското

измерение

в

образованието

не

е

изрично

споменато

в

действащия Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/,
влязал в сила от 1.08.2016 г., но смислово се подразбира в чл.5, ал.12. В него,
като част от основните цели на предучилищното и училищното образование, се
посочват: познаване на националните, европейските и световните културни
ценности и традиции; придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на
принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството
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в Европейския съюз.24 Този акт все пак може да постави страната ни в групата на
държавите членки, които включват знанията за Европейския съюз в своето
законодателство.
Извънкласната и извънучилищната дейности, които са работещите форми и
добри възможности за учениците да получат повече информация, да разширят
своите

знания,

да

развиват

умения

и

потребност

от

непрекъснато

самоусъвършенстване, да придобиват социален опит и възможности да практикуват
придобитите знания, да изградят европейско съзнание и поведение, с което да
повишиват своята подготовка, не се откриват в новия закон. Тези форми в този
закон не са изрично споменати. Откриват се само препратки към тях. С чл. 171.
(1) на ЗПУО се дават допълнителни права на учениците: да участват в проектни
дейности; чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането
при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.
ч. училищния учебен план; да получават съдействие от училището и от органите на
местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко
ги засягат, както и при участие в живота на общността. Учениците могат да
участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез
различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище,
определени с правилника на училището по предложение на учениците.
Може да тълкуваме извънкласните дейности и в чл. 172. (2) от същия закон,
където е записано: Правилникът за дейността на институцията може да предвиди и
други права и задължения за децата и учениците, доколкото те не противоречат на
този закон.
С това установяваме, че се делегира отговорността на директорите да
позволяват или не извънкласните форми на обучение на учениците, които вече са
влезли в терминологията на „занимания по интереси“.
В ЗПУО са заложени ограничени възможности за „подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците“, тъй като чл. 181 определя: „Заниманията по
интереси се организират за развитие на способностите и на компетентностите на
Закон за предучилищното и училищното образование, ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 год. изм.
и доп. ДВ.бр. 82 от 18 септември 2020 год.
24
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децата и учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите,
изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за
придобиване на умения за лидерство“.
За

учебната

2019-2020

год.

се

въвеждат

занимания

по

интереси,

финансирани по две различни национални програми – Национално финансиране
и проект "Подкрепа за успех".
Известни
разбиране

за

разяснения
занимания

относно
по

какво

интереси

се

внася

включва

като

съдържание

Постановление

№

289

и
на

Министерският съвет от 2018 год.25 В него е записано:
-

Заниманията по интереси се организират от общинските и държавните
училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с желанието на
родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на
родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на
училището.

-

Заниманията по интереси в училищата може да се провеждат чрез различни
организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция,
отбор и други. Te включват провеждане на учебни часове и изяви на
учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и
междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на
културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и
стопански организации и други.

-

Заниманията

по

интереси

се

организират

приоритетно

в

тематичните

направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“,
„Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично
образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“.
-

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите
компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското,

Постановление № 289 от 12 декември 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет - https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=133002
25
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здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на
иновациите и креативното мислене на учениците.
-

Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на
учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически
лица, чийто предмет на дейност е свързан с тематичните направления на
заниманията по интереси.
След констатацията за оскъдното присъствие на европейското измерение в

образованието в нормативните актове, изследването се насочи към проучване на
държавните стандарти за учебните планове и учебното съдържание на
предметите във всички класове на училищното образование – от 1-ви до 12-ти
клас. Установиха се както положителни елементи, така и съществени пропуски:
Положителни елементи в обучението за Европейския съюз в училище
-

Знания за Европейския съюз са включени във всички образователни

степени на училището. В образователните стандарти е заложено от най-ранна
възраст /3 клас/ подрастващите да се запознаят с границите на ЕС, с това какво
означава да живеят в страна членка на ЕС и да са граждани на ЕС. В следващите
степени на обучение те опознават историята на създаването на Съюза, неговите
ценности и принципи. Завършващите средно образование /11-12 клас/ следва да
разбират каква роля играе ЕС за страната ни, за своите граждани и останалите
организации на световната сцена, да осъзнават своята европейска идентичност,
правата и отговорностите на европейското гражданство.
-

Знанията за Европейския съюз са заложени в учебните планове и

учебното съдържание на три предмети, изучавани в общо шест класове на
началното, прогимназиалното и гимназиално образование, както следва: „Човек и
общество“ - 3 и 4 класове, „История и цивилизации“ – 7 и 10 класове, и
„Гражданско образование“ – 11 и 12 класове.
-

Образователните резултати за усвоени знания за ЕС са формулирани с

надграждащ елемент в процеса на училищното образование.
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Пропуски в обучението за Европейския съюз в училище
-

Хорариумът на определените теми за зания за ЕС в учебните предмети са

от 1 до 3 (4) часа годишно (в съответните години, където се разглеждат теми за ЕС)
и той е твърде недостатъчен за постигане на поставените образователни резултати.
-

В четири образователни класа – 5, 6, 8 и 9 – придобиване на знания за ЕС

не са включени.
-

Европейските ценности се разглеждат по същност и приложение в

демократичната система, но не и с акцент като ценности на Европейкия съюз. Това
води до съществен пропуск в разбирането на същността на Европейския съюз,
както и изключване във възпитание в европейски дух и европейска принаглежност.
-

Липсват възпитателните резултати на цялостното обучение за Европейски

съюз в училище.
-

Знания за ЕС липсват в предмета „География и икономика“. В 7 кл. е

включена темата за географско положение, граници, големина и брегове, релеф,
климат,

изкопаеми,

води,

природни

зони,

население,

политическа

карта,

стопанство на Европа като континент, но не и информация за Европейкия съюз.
Обобщените резултати от проучването са посочени в таблица 1.
Таблица 1. Знания за Европейския съюз в училищните учебни планове и
учебно съдържание26
КЛАС

УЧЕБЕН
ПРЕДМЕТ

ТЕМА

3 кл.

Човек и
общество

Българинът –
гражданин на
България и на
Европа

4 кл.

Човек и
общество

България в
Европа;
Европейският
път на България

26

ХОРА
РИУМ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

един
час

Определя
своите
национална
идентичност
и
гражданство:
“гражданин на България” и “гражданин
на Европейския съюз”.
Знае за принадлежността на България
към Европейския съюз.

Информацията е взета от официалната интернет страница на МОН https://www.mon.bg/
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5 кл.

Няма

6 кл.

Няма

7 кл.

История и
цивилизации

България и

Разбира значението на

обединяваща се

един

присъединяването на България към

Европа – НАТО,

час

НАТО и Европейския съюз.

ЕС
8 кл

няма

9 кл.

няма

10 кл.

История и
цивилизации

Пътят на

Дава примери за положителното

България към

влияние на Европейския съюз върху

НАТО и

два

Европейския

часа

развитието на България.

съюз; България
в ЕС
Граждани,
права и
отговорности

един
час

Оценява обществени събития в страни
от Европейския съюз и в други страни
от позицията на правата на човека
- Анализира европейската култура и
ценности и дава примери за

11 кл.

Гражданско
образование

Идентичности и
различия в
обществото

един
час

взаимопроникване и културни влияния.
- Свързва своята европейска
идентичност с правата и
отговорностите на европейското
гражданство

Конструктивно
общуване и
взаимодействие

12 кл.

Гражданско
образование

Осъзнава своята европейска
един

идентичност и правата и

час

отговорностите на европейското
гражданство.

Гражданите и
икономиката

- Разбира принципите на устойчивото
един

развитие и анализира икономическите

час

процеси в България, Европейския
съюзи света през призмата на
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устойчивото развитие.
- Прави информиран избор за
личностната си реализация, в
контекста на икономическите условия в
Република България, Европейкия съюз
и света.
България,

- Познава идеята за „европейски

светът и

един

гражданин“ и „гражданин на света“.

глобалните

час

- Обосновава идеята за мира като

проблеми

условие за развитие на цивилизацията.

За учителите са препоръчани следните методи на преподаване на темите за
Европейския съюз:
-

Организиране на ролеви игри,

-

Изработване на мултимедийни презентации,

-

Изработване на хронологични таблици, линии на времето,

-

Работа

с

разнообразни

източници

на

информация:

исторически

справочници, интернет, художествена литература,
-

Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване,

-

Представяне с помощта на ИКТ на виртуална разходка в средновековен
град или музей.

ИЗВОДИ: У нас има промени в нормативните документи по посока на
европейското измерение на образованието, но преходът от експериментиране към
реално въвеждане на европейските измерения в образованието и възпитанието в
нашите училища изисква много усилия, преодоляване на много препятствия и
отстраняване на съществени пропуски.
В училищните държавни образователни стандарти знанията за Европейския
съюз фигурират трърде малко както по съдържание, така и по хорариум. Този факт
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насочва към предположението, че не е поставено гарантирано изпълнение на
основните цели на предучилищното и училищното образование, заложени в чл.5,
ал.12 от Закона за предучилищното и училищното образование. Формата и начинът
за отстояване на европейското измерение в образованието са оставени на
желанието и мотивацията на учителите и на волята на училищното ръководство.
Липсва политика учителите да приемат в своята педагогическа практика
европейското предизвикателство и по такъв начин да дадат своя принос за
“европеизацията” на преподаването и ученето, а от там и приноса си към
промяната в училищата, които все още са недостатъчно “европейски”. Не се
откриват мерки, които да мотивират, улесняват и да помагат на учителите в
поемането на нови отговорности, в придобиването на необходимите допълнителни
знания и опит за да изпълняват тези отговорности.

5. АНАЛИЗ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ПРЕПОДАВАНЕТО И
ИЗУЧАВАНЕТО НА ТЕМИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРСКИТЕ
УЧИЛИЩА
За да се идентифицират основните слабости и пропуски, наблюдавани в
знанията на учениците по темите за Европейския съюз, да се очертаят стъпки и
предложения

за

насърчаване

на

интереса

тематика, както и да се анализират

на

учениците

към

европейската

използваните педагогически методи и

образователни форми в средните училища, в анкетно проучване се включиха 282
учители от гимназиалния етап на обучение от София и страната.
5.1. Профил на анкетираните учители
Анкетираните са учители от София и страната, като в най-голям процент
живеят в областен град – 43%. От София са те са 10% - фигура 2.
Фигура 2.

46%

1%10%

София

43%

областен град
друг град
село
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- Професионалният опит на анкетираните учители е в широки граници – от 3
до 40 годишен, като процентният съствав е сравним.
Фигура 3. Професионален опит на анкетираните

19%

30 - 40 годишен

25%

21 - 29 годишен
21%

12 - 20 годишен
35%

-

3 - 11 годишен

Анкетираните учители са с различна професионална насоченост, като

преобладават тези, чиито предмети са включени в общообразователното обучение.
Фигура 4. По каква учебна/и дисциплина/и преподавате?

филолози
10%
учители по природни науки

32%
25%

учители от философския цикъл и по
гражданско образование

33%

учители по специални дисциплини

-

Почти еднакво е процентното съотношение на учителите с курс на обучение,

включващ задължителни теми за знания за Европейския съюз, сравнено с тези, на
които той не включва такива.
Фигура 5. Курсът Ви на обучение включва ли задължителни теми за знания
за Европейския съюз?

42%

58%

да

не
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5.2. Хорариум на часовете за знания за Европейския съюз
На въпроса „Колко учебни часа са отделени за знанията за Европейския съюз
в учебните дисциплини във формалното обучение на учениците?“ 62% споделят за
твърде малко – от 0 до 4 часа годишно /фиг.6/
Фигура 6. Колко учебни часа са отделени за знанията за Европейския съюз
в учебните дисциплини във формалното обучение на учениците?

70
60
50
40
30
20
10
0

0-4 часа

5-8 часа

10-12 часа

повече от
15

не мога да
отговоря

Учителите категорично оценяват, че времето, определено в учебните планове
за знания за Европейския съюз, е недостатъчно и това се отразява на общата
подготовка на учениците. Вижда се, че някои учители включват темите за ЕС в
допълнителни часове или форми на обучение.
На въпроса „Каква е Вашата преценка за броя на часовете, посветени на
европейските въпроси?“ 82% категорично приемат, че часовете заложени в
училищните учебни планове са недостатъчни и те трябва да бъдат увеличени.
/фиг.7/
Фигура 7. Каква е Вашата преценка за броя на часовете, посветени на
европейските въпроси?
3% 8%
7%

недостатъчни и трябва увеличение
достатъчни
82%

напълно достатъчни
не мога да отговоря
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5.3. Съдържание на обучението за Европейския съюз
Учителите определят следните теми за европейската интеграция, които
основно са включени в учебните предмети и съответно в техните часове: История
на ЕС, Институции на ЕС, Как се вземат решения на ЕС; България като член на ЕС,
Права на европейските граждани, Актуални въпроси и предизвикателства пред ЕС
и др. Обобщени резултати от процентите на тяхното дискутиране са дадени на
фиг.8.
Фигура 8. Какви са основните теми за европейската интеграция, които са
включени във Вашите часове?
1. История на ЕС

80
70

2. Институции на ЕС

60

3. Как се вземат решения на ЕС?

50
40

4. България като член на ЕС

30

5. Права на европейските граждани

20

6. Актуални въпроси и предизвикателства
пред ЕС

10
0
1

2

3

4

5

6

7

7. Други

В „други“ са посочени:


Фалшивите новини, дигитални умения и ЕС,



Дигиталните умения и ЕС



Страните в ЕС



Управление на проекти в ЕС

Учителите споделят, че в дейностите по проекта им по програмата „Училища
посланици на Европейския парламент“ те включват обучение по европейските
теми.

Въпросите,

които

основно

интересуват

учениците,

са

правата

на

европейските граждани и актуалните въпроси и предизвикателства пред ЕС. Най-
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често те търсят информацията самостоятелно. Учителите не им преподават, а само
улесняват обучителния процес.
Темите, които учителите определят като важни и необходими и които
кореспондират с потребностите и интересите на средношколците, са представени
на фиг. 9.
Фигура 9. Какви допълнителни теми според Вас е необходимо да бъдат
включени в обучението на учениците?

1. за историята на ЕС

80

2. за начина на функциониране на ЕС

70
60

3. за разясняване какво ЕС прави за своите
граждани
4. за мястото на България в ЕС

50

5. за правата ни като граждани на ЕС

40

6. за новите предизвикателства пред ЕС
7. за европейските фондове и програми

30

8. за еврото като единна европейска валута

20

9. за европейските ценности

10

10. за европейската култура

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

11. за действията по опазване на околната
среда
12. други

Установява се, че учениците най-много се вълнуват от темите за новите
предизвикателства, които стоят пред Европейския съюз. Интересуват се много и
от:


Какво ЕС прави за своите граждани?



Правата ни като граждани на ЕС



Европейските цености



Европейската култура
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Интерес проявяват и към темите:


Начина на функциониране на ЕС



Мястото на България в ЕС



Европейски фондове и програми



Действия по опазване на околната среда

Темата за еврото като единна европейска валута не е в обсега на интерес
на учениците, може би защото тя не е застъпена в никой от учебните предмети,
т.е. знанията за еврото не фигурират във формалното образование, а за
неформалното – подготвени учители. Ето защо тя е отбягвана.
Но тази тема е от важност за близкото ежедневие на всеки българин и не
следва да бъде пропускана. За нея следва да има достъпно разбираеми
материали,

да

бъде

представена

интерактивно

и

да

очертава

ползите

и

предизвикателствата пред България от приемането на единната валута.
Предложени от учителите са следните допълнителни теми:
1. Европейска икономика - реалност и бъдеще. Къде е България?
2. Европейският съюз - действия и отношения с останалия свят, със
страните извън ЕС.

5.4. Проблеми в обучението за Европейския съюз
Основният проблем, който учителите споделят е незаинтересоваността на
учениците по европейските теми и срещани трудности в пробуждане на интереса у
тях. Причините за това могат да се коренят в различни предпоставки. Те могат да
бъдат групирани в следните направления:
1. Недостатъчен и почти липсващ хорариум за темите за ЕС в учебните
програми.
2. Липсваща необходима подготовка на учителите по темите за ЕС.
3. Твърде

недостатъчни

и

даже

липсват

атрактивни,

интересни

и

достъпни/разбираеми педагогически материали.
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4. Трудност за учителите е намиране на актуална и достоверна информация
по въпросите на ЕС и европейската интеграция.
В таблица 2. са представени трудностите при преподаване на европейските
теми, на които учителите са акцентирали, с тяхната честота на проявление.
Таблица 2. Какви трудности срещат според Вас учителите при преподаване
на европейските теми?
№

ОТГОВОР

%

1

Незаинтересованост на учениците, трудности в създаване на

88

интерес у учениците по тези въпроси
2

Трудности да се следят актуалните въпроси в Европейския съюз

40

3

Малък хорариум на часовете

39

4

Липса на време за подготовка на часовете по тези теми, както и за

32

обучения
5

Темата
6

39

Липсата на достъпни готови презентации по основните теми
е

имагинерна

и

далечна

за

учениците,

прекалено

теоретична, информацията е поднесена твърде академично, не

34

събужда интерес у подрастващите, не ѝм е ясно на учениците как
знанията за ЕС ще са ѝм полезни
7

Трудности за намиране на актуална и достоверна информация

24

8

Тематиката е трудна за разбиране и обяснение

12

9

Липсата на достатъчно технически средства – интернет, компютри

8

за онагледяване на материала
10

Работата е трудна

7

11

Липса на подкрепа и разбиране от колегите

7

12

Натовареност на учениците

7

Не
13

срещам

затруднения;

опитът

ми

като

ръководител

на
без

12

 Малкото часове, посветени на темата, не предполагат време за

10

Европейски

клуб

ми

позволява

да

преподавам

за

ЕС

затруднения
Други – моля посочете какви
В „други“ са посочени:
14

дискусии,

ролеви

игри,

симулации,

упражнения

и

т.н.

-

интерактивност
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 Темите за ЕС са в края на курсовете по история, а тогава
мотивацията е ниска сред учениците.
 Темите в учебниците са представени по много скучен за
учениците начин.
 Липсват кадри, които да са наясно с въпросите за ЕС. Много
често учителите не разполагат с достатъчно знания и компетенции
по въпроса и освен това се налага сами да търсят, комбинират и
изготвят материали, които да представят на учениците.
 Учителите ѝм поставяме задачи да търсят информация сами, но е
трудно да влезем в ролята на фасилитатори по въпроси, с които
самите ние сме недостатъчно запознати. Нямаме и достатъчно
време, за да търсим и подготвяме теми, а и не можем да сме
сигурни доколко актуална е информацията. Нямаме представа и в
каква последователност да подредим наличната информация, за
да проведем адекватно обучение.
 Всичко зависи от подготовката на учителите.
Констатираните проблеми в обучението за Европейския съюз и европейската
интеграция в училище се оформят като съществени негови пропуски. Учителите
ясно оценяват тези липси. Обобщените резултати на процентния им дял са
посочени на фиг. 10.
Фигура 10. Какво недостига при преподаването на европейските теми в
училище?27

12%

16%

Недостатъчен брой часове
44%

Липса на извънкласни дейности, проекти
Липсват дидактически материали
Липсват достъпни материали по актуални теми за ЕС

38%
25%
20%

32%

Липсват подготвени учители по темите за ЕС
Липсва мотивация за учителите
Липсва подкрепа, срещи с европейски представители

Процентите са повече от 100, тъй като учителите са имали възможност да избират по
повече от един възможен отговор.
27
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ИЗВОД: Подкрепата за обучението за Европейския съюз в училище не е
достатъчна. Необходимо е да се утвърждават класни и огранизирани извънкласни
форми, които да увличат учениците в интересни дейности и образователни задачи
за получаване на знания за ЕС.
Констатацията, че в училищата няма подготвени учители за преподаване на
темите за ЕС,

красноречиво говори, че трябва да се насочи вниманието към

квалификация на по-широк кръг преподаватели по европейските теми.
Динамиката на европейските поцеси налага потребност от осигуряване на
непрекъснат процес на подготоввка и разпространение на материали за учебния
процес за ЕС - актуални, интересни, занимателни, с информация и знания,
достъпно представени за учениците, наличие на методически разработки, казуси,
интерактивни игри и пр.
Незаинтересоваността на учениците по европейските теми и трудностите в
пробуждане на интерес у тях е общ проблем. Проучването се насочи към търсене
на възможностите за тяхното преодоляване и разрешаване.
Потърсихме мнението на учителите относно: „Какво и как може да провокира
интереса на учениците към повече знания за ЕС?“

Като отговор 56%от тях

споделят, че когато обучението е активно, с практически упражнения за знания за
ЕС, активно включване, излизане извън тясната сфера на теорията, обучение с
практическа насоченост, учениците проявяват интерес и се включват с желание. За
47% от учителите вниманието на учениците може да бъде привлечено, когато се
използват

интерактивни

методи

на

преподаване

и

интересни

интерактивни

педагогически материали по въпросите за ЕС. Мотивиращи и вълнуващи са
срещите с личности, компетентни по европейските въпроси, евродепутати и 32% от
анкетираните смятат, че те пробуждат интереса на учениците по европейските
теми. Около 30% от педагозите посочват, че възможностите за изява /конкурси,
състезания/, за доказване на способности и умения, активното участие в срещи,
конференции и мобилност, карат учениците да действат. В допълнение, 25%
определят работата по проекти като добра алтернатива за провокиране на
интереса на учениците за участия. Около 45% от учителите са убедени, че
дейностите на училищните Европейски клубове в България, срещите на ученици от
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различни

училища,

са

ползотворна

и

полезна

форма

за

организиране

на

свободното време на ученици и учители за обогатяване на информираността им за
ЕС и съвременните интеграционни процеси. От учителите 28% обръщат внимание
на дейностите на Бюрото за връзки на Европейския парламент в България,
насочени към училищата, като програмата на ЕП „Евроскола“ и др., които оценяват
като мотивираща подкрепа в обучението за ЕС.

5.5. Дидактическите материали в преподаването на Европейския
съюз в училищата
Педагогическите ресурси, които учителите използват за осъществяване на
учебния процес, следва да опростяват съдържанието на дадена тема и да
улесняват преподавателските дейности. Те са от особена важност за успешността
на обучението, за стимулиране и развитие на интереса на учениците.
От направеното анкетно проучване сред учителите се установиха найпопулярните и използвани материали в заниманията с учениците по теми за ЕС. Те
са посочени по-долу:

-

Аз съм гражданин на Европейския съюз

-

Издания на Европейската комисия - „От А до Я“, Аз и ЕС, 12 урока за
Европа

-

Ел. платформа на Европейската комисия - Кът за обучение

-

Издания на Европейския парламент - Европейски модули за обучение

-

Ресурсен център „Европа“

-

Учебника по история

Обобщените резултати от процентите на тяхната ползваемост са представени
на фиг. 11.
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Фигура 11. Кои са основните учебни пособия, които използвате при
обучението по европейски теми? Моля, споделете Вашата оценка за тях.

Аз съм гражданин на ЕС
Издания на ЕК - От А до Я; Аз и ЕС; 12
урока за Европа
Електронна платформа на ЕК - Кът за
обучение
Издания на ЕП - Европейски модули
за обучение
Ресурсен център Европа
Учебник по история
0

20

40
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80

ИЗВОД: Като най-подходящи в обучението за ЕС учителите изпозлват
изданията и дидактическите материали на Европейската комисия. Те могат да се
ползват с или без помощта на учителя. Изданията на Европейския парламент
„Европейски модули за обучение“ са с ограничена достъпност, тъй като са
предназначени само за учителите, старши посланици на ЕП. На това явно се дължи
и по-ниския процент на ползване.
Висока оценка е дадена и на изданието „Аз съм гражданин на Европейския
съюз“, което е създадено от съвместен екип на университетски преподаватели на
катедра „Европеистика“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и
учители от Национално сдружение на българсите Европейски клубове, по успешно
реализиран проект на програма Еразъм+, дейности „Жан Моне“, 2012.
Горепосочените материали са много добри и предпочитани. Учителите
успяват да ги адаптират към провеждания от тях учебен процес, но те определено
не са достатъчни. Анкетираните учители от София и страната определят в найголяма степен нуждата от:
-

интерактивни игри, подпомагащи обучението по европейските въпроси
/78%/,

-

подходящи готови презентации по темите за Европейския съюз /70%/.
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-

методически разработки за преподаване на теми за ЕС /55%/ и тестове за
проверка на знанията за ЕС /57%/

-

ИТ методически материали /видеа, филмчета/ или интернет връзки към
полезни такива /50%/

Обобщените резултати от посочените от учителите конкретни потребности в
обучението за ЕС в училище са представени на фиг.12.
Фигура 12. От какви дидактически пособия се нуждаят учителите в подкрепа
на обучението за ЕС?

други
интернет връзки
разработени игри
тестове за проверка на знания
готови презентации
методически разработки
лесен достъп до вярна и точна информация от
експерти
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В „други“ е посочено
1. Кратки филмчета, съобразени с времетраенето на часа, позволяващи
гледане, анализ и обсъждане в рамките на 40-45 минути.
2. Повече възможности за посещение на Европейските институции и срещи с
българските представители в тях.
Резултатите

от

проучването

бяха

използвани

за

определяне

на

направленията на работа за изграждането на онлайн Ресурсния ценнтър Европа по
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настоящия

проект.

Те

бяха

основата

за

оформянето

на

неговия

сектор

„Интерактивни ресурси“ и съдържанието на неговите материали.

5.6. Подкрепа за обучението за Европейския съюз в училище
За да може обучението за Европейския съюз в училище да има добри
резултати и въздействие, следва то да има широка подкрепа и ясна образователна
политика. На въпроса „От каква подкрепа се нуждаят училищните форми на
обучение за ЕС?“, учителите споделят в най-голяма степен /57%/ ресурсната
осигуреност - конкретни дидактически материали по съответните теми от интересни
за младото поколение материали за ЕС /дигитални и учебни/, учебни помагала –
работни листи, интерактивни задачи, тестове, както и в онлайн формат. Липсва и
възможност

за

достъп

до

информация

по

актуални

теми,

свързани

с

ЕС,

представена в разбираема за неспециалисти форма /26%/. В допълнение, 35% от
анкетираните учители оценяват, че педагогическата ѝм подготовка не включва
такава за преподаване на ЕС и това налага обучения на учителите по актуални
теми за ЕС.
За да се случват дейности по посока знания за ЕС в училище, от важност е да
има ясно утвърдени учебни програми с повече часове за тези теми и подкрепа от
страна на институциите, от обществеността, родителите и учителския колектив
/38%/. В училище трябва да се утвърдят извънкласни и извънучилищни форми за
включване на учениците в дейности за повече знания за ЕС, е мнението на голяма
част от учителите /91%/. Тези форми и дейности следва да включват работа по
европейски проекти между училищата, периодични срещи с участието на ученици,
включително посещение в Брюксел.
Срещите с европейски представители, с млади хора като студенти от катедра
„Европеистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“ или стажанти в ЕП или ЕК, които да
съответстват на потребностите и на разнообразните интереси на подрастващите, и
които

да

предоставят

фокусирана,

атрактивно

поднесена

информация,

са

възможност за провокиране и събуждане на любопитството на младите хора.
Като проблем 28% от учителите поставят липсата на финансиране на
дейностите в училище по посока на повече знания за ЕС.
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ИЗВОД: Налице е необходимост от използване на активни и ангажиращи
методи на преподаване, съобразени с възрастта, равнището, нуждите и интересите
на учащите се, използване на възможностите, предоставяни от информационните и
комуникационните технологии и медиите, създаване на по-тесни връзки между
формалното, неформалното и самостоятелното учене за опознаването на ЕС в
училище и разбиране както ролята на държавите членки в развитието на ЕС, така и
влиянието на ЕС върху националните събития.
5.7. Университетът в подкрепа за обучението за Европейския съюз в
училище
Университетът има своето място и роля в подкрепата и помощта за
обучението за Европейския съюз в училище. Анкетираните учители го определят в:


Изготвяне на дидактически материали - презентации и други полезни

материали, готови за използване, предоставяне на методически разработки за
преподаване на европейските въпроси, кратки експертни анализи по актуални
въпроси, които да информират учителите,


Организиране на семинари, дискусии и обучения за учителите по

актуални въпроси на ЕС,


Включване на студенти на катедра „Европеистика“ в интерактивни

дейности с учениците


Създаване

и

поддържане

на

ресурсен център по европейските

въпроси, към който учителите да могат да се обръщат за информация, за подкрепа
в преподаването, за съвет и да обменят добри практики.
Обобщените резултати от анкетното проучване е представено на фиг. 13.
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Фигура 13. Как според Вас Университетът може да бъде полезен за учителите
и да подпомогне преподаването на въпросите за ЕС в училище?

чрез ресурсен център Европа
чрез включване на студентите на катедра
"Европеистика"
чрез съвместни семинари и дискусии

чрез предоставяне на методически разработки

чрез изготвяне на презентации

чрез кратки експертни анализи
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5.8. Онлайн Ресурсен център Европа - https://eubgschool.eu/bg/
Анкетираните учители, учатващи в проучването, споделят, че идеята за
онлайн ресурсен център е много добра и се надяват той да продължи да
функционира и след завършване на проекта /82%/. Оценяват, че „така замислен
той ще бъде особено полезен за увеличаване на знанията за ЕС“. Приемат за
особено негово предимство факта, че информацията, която той предлага е на
високо ниво, разнообразна и в различен аспект от работата на ЕС. Като
положителен

елемент

те

определят,

че

той

е

„свободно

достъпен

за

потребителите“.
В рамките на анкетата 46% от преподавателите изказват препоръки да бъдат
включени повече интересни казуси от ежедневната пактика, забавни и ролеви
игри, подходящи за европейските теми филми и клипове, да има методически
разработки по теми, включени в учебните програми по предметите, даващи знания
за ЕС.
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Като цяло учителите намират онлайн Ресурсен център Европа за много
подходящ ресурс в помощ на педагогическата практика и препоръчват той да бъде
по-активно популяризиран и представен сред българската общественост.
ИЗВОД: Онлайн Ресурсният център Европа има ресурси, с които да
допринася за преодоляване на пропуските в обучението за ЕС в училище.

5.9.

Студентите за обучението за Европейския съюз в училище

За по-пълна картина на проблемите относно знанията на учениците по
темите за Европейския съюз, бе потърсено мнението на младежи, наскоро
завършили училище. Бяха анкетирани 120 студенти от Софийския университет „Св.
Климент Охридски“. Констатира се преобладаващо мнение сред тях, че училището
не предоставя знания за ЕС, така че учениците да са информирани за европейската
интеграция.
В отговор на въпросите, 86% от анкетираните студенти оценяват, че твърде
недостатъчни са часовете, в които те са разглеждали теми, свързани с ЕС, а 14% от
тях въобще не си спомнят да са имали такива – фиг. 14.
Фигура 14. Включени ли са достатъчно теми за Европейския съюз в средното
училище?
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Много притеснителен е фактът, че 57% от анкетираните студенти определят,
че нищо не са научили за ЕС по време на училищното си обучение, а 43% приемат,
че са завършили училище с повърхностни знания за ЕС. Що се отнася до това, дали
е необходимо допълнително обучение по европейски въпроси в училище, 100% от

| 52

анкетираните

убедително

отговарят,

че

такова

е

особено

необходимо

за

съвременните млади хора.
Интересна е гледната точка на студентите относно въпроса: „Какво и как
може да провокира интереса на учениците към повече знания за ЕС?“ Всички
анкетирани определят интерактивното преподаване като основна предпоставка за
привличане на вниманието на учениците и провокиране на техния интерес. Игрите,
симулациите,

кръстословиците,

гледане

и

обсъждане

на

филми,

рисунки,

практически задачи са част от заниманията, които карат учениците да се включват
в дейности, в които получават информация и разширяват знания. От студентите
29% приемат, че ако в заниманията за ЕС участват и студенти, би ѝм било поинтересно, а 14% биха отишли с интерес на среща с професори и личности,
експерти в областта на европейската интеграция.
Като основна причина, поради която се констатират липсващи знания за ЕС
от училище, завършилите училище определят липсата на ясно написан и лесно
разбираем

материал

анкетираните

по

прибавят

тези
и

въпроси

твърде

/53%/.

малкото

Към

отделено

този

проблем

време

в

31%

от

часовете

по

съответните предмети за разглеждане на темите за ЕС, а 29% споделят, че не могат
да намерят лесно достъпна и разбираема за тях информация за ЕС, а други /24%/ че не се провеждат в училище дискусии по актуалните теми за ЕС, които ги
вълниват.
Анкетираните студенти ясно и точно формулират проблемите на обучението
за ЕС в училище. Затрудненията при занятията, свързани с преподаването на
европейски теми, се дължат на:


Липса на интересно поднесена информация



Информацията се предоставя сухо



Липса на кадри, подготвени по въпросите, свързани с ЕС. Учителите не са
добре информирани и не могат да създадат интерес у учениците

Тези фактори водят да наблюдаването на:


Липса на интерес от страна на учениците



Липса на мотивация за учене
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Анкетираните студенти дават много добра оценка на създадения онлайн
Ресурсен център Европа - https://eubgschool.eu/bg/, поради това че е осъществен
лесен достъп /24%/, предоставените материали са написани интересно и на
достъпен за младите език /41%/. Голям процент /72%/ препоръчват да бъдат
включени повече материали от ученици и студенти, а други /29%/ – трябва да се
популяризира сайта, защото е полезен.

ИЗВОД:

Установява

се

припокриване

на

мнението

и

оценките

на

завършилите младежи училище с тези на преподавателите по въпросите на
трудностите и пропуските в обучението за ЕС в училище. Това говори за сериозен
проблем и следва да се предприемат неотложни мерки за преодоляване на
пропуските в системата на училищното обучение относно знанията за Европейския
съюз.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕПОРЪКИ
Съвременното българско образование не трябва да се разглежда само като
възможност

за

придобиване

на

диплома

или

осигуряване

на

по-висока

квалификация. Важно е то да отговаря на потребностите от протичащите процеси
на европейска интеграция, в които нашата страна участва.
Резултатите от направеното изследване показват, че с присъединяването на
страната ни към Европейския съюз, в областта на образованието и по-специално
средното образование, са предприети промени по посока на образователната
политика на Съюза – увеличаване на часовете за чуждоезиково обучение и за
дигитална

грамотност

на

подрастващите,

както

и

включване

на

теми

за

Европейския съюз в два от изучаваните предмети „История и цивилизации“ /7 и 10
кл/ и „Гражданско образование“ /11 и 12 кл/.
Констатира се наличие на сериозни проблеми и трудности по посока на
европейското измерение в средното образование и обучението за ЕС, породени от:


Въведени са ограничения с държавните образователни стандарти за

учебния план и учебното съдържание по отношение на темите и хорариума на
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обучението за ЕС в училище. Общо е мнението на учителите, че училището не дава
необходимите знания на учениците за работата и функционирането на ЕС, неговата
роля в ежедневието ни и възможностите, които предоставя. В обучението отсъства
възпитателният процес, който е неразривно свързан с образованието на учениците
и формирането ѝм на чувство за европейски дух, за принадлежност към
европейската общност, за проява на активно гражданско отношение.


Липсва

образователна

политика,

както

и

подкрепа

от

страна

на

институциите за извънкласни и извънучилищни форми за Европа в училище, които
да ангажират вниманието на учениците към знания за ЕС и активното им
отношение към актуални проблеми, с което да компенсират пропуските на
формалното образование.


Основен проблем се явява и липсата на възможности за добро обучение и

професионална подготовка на учителите в сферата на европейската интеграция.
Натовареността
проблематика,

на

учителите

самостоятелно

не
да

им

позволява

разширят

да

познания

следят
и

да

европейската
разработват

европейските теми.


Недостатъчни са дидактическите материали в подкрепа на обучението за

ЕС в училище, които да са атрактивни, актуални и достъпни по разбираемост за
учениците от съответната степен на обучение, които да включват интерактивни
занимания и практически упражнения.


Необходимо е политика и подкрепа за по-широко отваряне на училището

към университета, институции и неправителстввени огранизации, които да са в
помощ

на

осъществяването

на

извънкласни

и

извънучилищни

дейности

за

разширяване на знанията за ЕС и възпитание в европейските ценности, както и за
организирани специализирани квалификационни курсове или по-дългосрочни
обучения на учители по въпросите, свързани с Европейския съюз.
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ, за да може България да отговори на поставените
изисквания в Резолюцията на Европейския парламент от 12 април 2016 г. относно
обучението

за

Европейския

съюз

в

училище,

както

и

на

очакванията

и

потребностите на младите за адаптация и реализация в европейското общество, е
необходимо увеличаване на обхвата и инвестициите в преподаването и ученето на
Eвропейския съюз в българските училища и осигуряване на подкрепа за гъвкава и
адекватна система на училищното образование през 21-ви век, в която училищата
и учителите да развиват европейското измерение.
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ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ, ИМАЩИ
ОТНОШЕНИЕ

КЪМ

ЕВРОПЕЙСКОТО

ИЗМЕРЕНИЕ

В

ОБРАЗОВАНИЕТО

И

ИЗУЧАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В УЧИЛИЩЕ
1. Договор за Европейския съюз (ДЕС), член 2
2. Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), член 165
3. Препоръка на Съвета от 22 май 2018 година относно утвърждаването на
общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на
преподаването (2018/C 195/01)
4. Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11
декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“ — програма на Съюза в
областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на
решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО(1),
5. Решение № 1093/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21
ноември 2012 г. относно Европейската година на гражданите (2013 г.),
6. Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 г. за създаване на
програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г.,
7. Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г.
относно ключовите компетентности за учене през целия живот,
8. Декларация относно популяризирането чрез образование на гражданските и
общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация (Декларация
от Париж) от неофициалната среща на министрите на образованието на
Европейския съюз от 17 март 2015 г.,
9. Заключения на Съвета от 12 май 2009 г. относно стратегическа рамка за
европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕТ
2020“),
10.Съобщение на Комисията от 26 август 2015 г., озаглавено „Проект на
съвместен доклад на Съвета и Комисията за 2015 г. относно изпълнението на
стратегическата

рамка

образованието

и

за

европейско

обучението

сътрудничество

(„Образование

и

в

областта

обучение

на

2020“)

(COM(2015)0408),
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11.Решение за изпълнение на Комисията от 14 септември 2015 г. за приемане
на годишната работна програма за 2016 г. за изпълнението на „Еразъм +“ —
програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и
спорта (C(2015)6151),
12.Заключенията на Съвета от 28 и 29 ноември 2011 г. относно критерий за
мобилността с учебна цел(6),
13.Съобщение на Комисията от 15 септември 2015 г., озаглавено „Проект на
съвместен доклад на Съвета и Комисията за 2015 г. относно изпълнението на
стратегическата

рамка

за

европейско

сътрудничество

в

областта

на

образованието и обучението („2010—2018“) (COM(2015)0429),
14.Съобщение на Комисията от 27 април 2009 г., озаглавено „Стратегия на ЕС
за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал —
Обновен отворен метод на координация за справяне с предизвикателствата и
възползване от възможностите, стоящи пред младежта“ (COM(2009)0200),
15.Резолюция на Съвета от 27 ноeмври 2009 г. относно обновена рамка за
европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2010—2018 г.)
16.Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на
неформалното и самостоятелното учене,
17.Резолюция на Европейския парламент от 15 май 1992 г. относно политиката
в областта на образованието и обучението през периода до 1993 г.,
18.Резолюция на Европейския парламент от 26 септември 2006 г. относно
инициативи за допълване на учебните програми чрез осигуряване на
подходящи мерки за подкрепа за включване на европейското измерение,
19.Резолюция на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. относно
подобряване на качеството на подготовката на учителите,
20.Доклад на Комисията по култура и образование на Европейския парламент за
изучаването на ЕС в училище (A8-0021/2016),
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Приложение 1

АНКЕТНА КАРТА
- учители
Преподаване и учене за Европейския съюз в училищата през 21-ви век –
предизвикателства и възможности

Проучването, което се извършва по проект „Ресурсен център Европа – нов подход в
преподаването

и

ученето

за

Европейския

съюз

в

училище“

от

катедра

Европеистика“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Националното
сдружение на българските Европейски клубове – NABEC има за цел да анализира
основните проблеми при изучаването на темите за Европейския съюз в училище, за
да бъдат направени предложения за насърчаване на интереса на учениците към
европейската тематика, както и да се анализират

използваните педагогически

методи и образователни форми в средните училища в страната.
Молим Ви да отговорите на следните въпроси, като Ви гарантираме пълна
анонимност при анализа или публичната интерпретация на данните. Благодарим Ви
предварително.
Можете да избирате повече от един отговор на въпроси
1. Вие живеете в:
а/ София
б/ областен град
в/ друг град
г/ село
2. Пол:
а/ жена
б/ мъж
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3. Колко годишен е учителския Ви стаж?
4. По каква учебна/и дисциплина/и преподавате?
5. Курсът Ви на обучение включва ли задължителни теми за знания за ЕС?
а/ да
б/ не
6. Колко учебни часа са отделени за знанията за ЕС в учебните дисциплини във
формалното обучение на учениците?
7. Каква е Вашата преценка за броя на часовете, посветени на европейските
въпроси?
а/напълно достатъчни
б/достатъчни
в/ недостатъчни и трябва да бъдет увеличени
г/ не мога да отговоря
8. Какви са основните теми за европейската интеграция, които са включени във
Вашите часове?
а/история на ЕС
б/институции на ЕС
в/как се вземат решенията в ЕС
г/България като член на ЕС
д/правата на европейските граждани
е/актуални въпроси и предизвикателства през ЕС
ж/ други – моля посочете какви
9. Какви допълнителни теми според Вас е необходимо да бъдат включени в
обучението на учениците?
а/ за историята на ЕС
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б/ за начина на функциониране на ЕС
в/ за разясняване какво ЕС прави за своите граждани
г/ за мястото на България в ЕС
д/ за правата ни като граждани на ЕС
е/ за новите предизвикателства пред ЕС
ж/за европейските фондове и програми
з/ за европейските ценности
е/ за европейската култура
ж/за действията на ЕС по опазването на околната среда
з/ други /моля уточнете/
10.

Какви

трудности

срещат

според

Вас

учителите

при

преподаване

на

европейските теми?
а/липса на време за подготовка на часовете по тези теми,
б/ трудности за намиране на актуална и достоверна информация,
в/ липсата на достатъчно технически средства – интернет, компютри за
онагледяване на материала,
г/ липсата на достъпни готови презентации по основните теми,
д/ трудности да се следят актуалните въпроси в Европейския съюз
е/ трудности в създаване на интерес у учениците по тези въпроси
ж/ други – моля посочете какви
11. От какви дидактически пособия се нуждаят учителите в подкрепа на
обучението за ЕС?
а/ лесен достъп до анализи на експерти по европейските въпроси, поддържащи
вярна и точна информираност на учителите по теми от дневния ред на ЕС
б/ методически разработки за преподаване на теми за ЕС
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в/ готови презентации по теми за ЕС
г/ тестове за проверка на знания за ЕС
д/игри, подпомагащи обучението по европейските въпроси
е/интернет връзки към полезни аудиовизуални материали
д/ други - моля посочете какви
12. Как според Вас Университетът може да бъде полезен за учителите и да
подпомогне преподаването на въпросите за ЕС в училище?
а/ чрез изготвяне на кратки експертни анализи по актуални въпроси, които да
информират учителите
б/чрез изготвяне на презентации и други полезни материали, които са готови за
използване
в/чрез

предоставяне

на

методически

разработки

за

преподаване

на

европейските въпроси
г/ чрез организиране на семинари и дискусии за учители по актуални въпроси
на ЕС
д/ чрез включване на студенти по европеистика, които да правят презентации
пред учениците и да организират интерактивни дейности
е/ чрез ресурсен център по европейските въпроси, към който учителите да могат
да се обръщат за съвет и информация и да обменят добри практики
13. Моля споделете Ваши идеи, предложения, добри практики
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Приложение 2

АНКЕТНА КАРТА
- учители /дълбочинни интервюта/
Преподаване и учене за Европейския съюз в училищата през 21-ви век –
предизвикателства и възможности

Проучването, което се извършва по проект „Ресурсен център Европа – нов подход в
преподаването и ученето за Европейския съюз в училище“ от катедра
Европеистика“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Национално
сдружение на българските Европейски клубове – NABEC има за цел да се очертаят
предложения за насърчаване на интереса на учениците към европейската тематика
и за използваните на педагогически методи и образователни форми в средните
училища в страната.
1. Колко годишен е учителският Ви стаж в обучението /формално и неформално/
по европейски теми?
2. Включени ли са достатъчно теми за Европейския съюз в дисциплината
Гражданско образование в 11-ти и 12-ти клас?
3. Кои са срещаните затруднения при занятията, свързани с преподаването на
европейски теми?
4. Според вас необходимо ли е допълнително обучение по европейски въпроси на
учителите?
5. Кои са основните учебни пособия, които използвате при обучението по
европейски теми? Моля, споделете Вашата оценка за тях.
6. Какво недостига при преподаването на европейските теми в училище?
7. От каква подкрепа се нуждаят училищните форми на обучение за ЕС?
8. Какво и как може да провокира интереса на учениците към повече знания за ЕС?
9. Вашите препоръки за усъвършенстване на създадения онлайн Ресурсен център
Европа - https://eubgschool.eu/bg/
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Приложение 3

АНКЕТНА КАРТА
- студенти
Преподаване и учене за Европейския съюз в училищата през 21-ви век –
предизвикателства и възможности

Проучването, което се извършва по проект „Ресурсен център Европа – нов подход в
преподаването

и

ученето

за

Европейския

съюз

в

училище“

от

катедра

Европеистика“ на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Национално
сдружение на българските Европейски клубове – NABEC има за цел да се очертаят
предложения за насърчаване на интереса на учениците към европейската тематика
и за

използваните на педагогически методи и образователни форми в средните

училища в страната.

1. Кое средно училище сте завършил/а?
2. Включени ли са достатъчно теми за Европейския съюз в средното училище
а/ да
б/ не
в/ недостатъчно
г/ нямам информация
д/ друго
3. Кои са срещаните затруднения при занятията, свързани с преподаването на
европейски теми?
4. Според вас необходимо ли е допълнително обучение по европейски въпроси в
училище?
а/ да
б/ не
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г/ нямам мнение
д/ друго
5. Кои са основните европейски теми, които разисквахте в училище
6. Какво недостига при преподаването на европейските теми в училище
7. Какво и как може да провокира интереса на учениците към повече знания за ЕС?
8. Вашите препоръки за усъвършенстване на създадения онлайн Ресурсен център
Европа - https://eubgschool.eu/bg/
9. Как оценявате своите знания за Европейския съюз след завършване на средното
образование?
а/ нищо не научих за ЕС в училище
б/ твърде повърхностни знания
в/ сравнително добри знания за историята и институциите на ЕС
г/ много добри знания за ЕС
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