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Abstract  

 

The teaching of civic values is more effective through the active participation of 

students as members of a community in the classroom or school. By creating a 

classroom community based on civic values, students learn how to contribute as  

active members of the society. The paper presents a methodology for teaching 

and learning of civic values through the participation of students in a system of 

activities within a social context and in various practices in a particular socio-

cultural environment. 



   

RCE                                                                                                                             2 |  
 

 

Кажи ми и аз ще го забравя. 

Покажи ми и аз ще си го спомня. 

Остави ме да го направя и аз ще го разбра. 

 

Изграждането на нашето общество зависи от приноса на гражданите с морал 

и ценности, с разбиране за своята роля и отговорност за общността. Гражданските 

умения и навици се формират от най-ранна възраст и постепенно се 

усъвършенстват. Те позволяват на гражданина да използва различните си знания 

за да мисли и действа компетентно, съгласно индивидуалните си права и за 

общото развитие.  

Образованието за граждански умения и навици трябва да е насочено не 

просто за постигане на засилено гражданско участие, но и да го прави 

компетентно и отговорно. Това участие е нещо повече от един опит за влияние 

върху обществените дела. То трябва да се основава на знание, рефлексия и 

морална оценка.  

Учениците се нуждаят от знания, умения и граждански нагласи, които да ги 

подготвят да взаимодействат с нарастващото разнообразие на общностите, към 

които пренадлежат, както и да разберат сложността на местните, националните и 

глобалните проблеми, които оформят света. За тази цел учениците трябва да учат 

да взаимодействат в малки групи/общности, да разменят информация, да 

дискутират и планират съвместни дейности с граждански характер. Да учат да 

слушат внимателно, за да питат ефективно, да управляват конфликтите чрез 

компромис, съгласуване или посредничество. Виготски казва, „човек се 

конструира в социалната среда“. Съвременото обучение не може да бъде само 

информационен процес /на предаване на знания/. То трябва да позволява на 

учениците активно и избирателно да усвояват знанието, да се присъединяват към 

предварително натрупаното и да конструират собствена интерпретация на 

действителността. Ето защо знанието, което учениците получават, е дълбоко 

свързано с участието ѝм и натрупания опит. Така ученикът придобива друга роля 

в обучението – да открива, да експериментира, да обмисля, да взима решения и 

др. Той става активен в ученето и конструира (създава) знанията си чрез 

социалните взаимодействия, в които участва. Обучението е диалогична среда и 

трябва да дава възможност на учащия последователно да овладява по-сложни 
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нива на знанието и разбирането, и да придобива независима компетентност, 

защото опитът не е това, което се случва с човека, а това как той реагира на 

случилото се с него. 

Преподаването на гражданските ценности следва да бъде чрез активното 

участие на учениците като членове на общност в клас или в училище и 

моделиране на граждански добродетели. Създавайки общност в класа, която се 

основава на гражданските ценности, учениците се учат как да допринесат и като 

активен член на обществото. 

Защо учене чрез участие? 

Ученето чрез участие предполага възприемането на обучението като 

организиран процес на получаване на знания в система от дейности със социален 

контекст и в различни практики в определена социокултурна среда. Обучението е 

фокусирано върху учениците, а не върху преподавателя и те конструират свое 

собствено познание, със собствени сили и с опита, получен от участието. 

В училищната практика много често това обучение е неформално. То се 

отличава с по-голяма гъвкавост при отразяване на новостите в социално-

икономическия, политическия и културния живот и съдейства за формиране на 

нов тип взаимоотношения между учител – ученик.   

Ученето чрез участие на гражданските ценности включва нещо повече от 

придобиване на познание и разбиране. То е обучение, което обхваща широк 

спектър от подходи към развиване на граждански умения, интереси и участие на 

учениците в гражданска ангажираност. Включва различни форми на дейност в 

общност с конкретни участия в 

инициативи, събития и обмен, 

съпровождащи ги преживени 

мигове, водещи до трайни знания, 

умения и опит, и изграждане на 

личността на учениците. То 

предоставя възможност за 

социално общуване, творческо 

участие и правене, които 

спомагат за тяхното развитие и                  

усъвършенстване.                                      Фигура 1. Комплексност на ученето чрез участие  
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Фигура 2. Гражданска ангажираност 

Обучението с участие 

в гражданска ангажираност 

развива по-задълбочени 

познания и информираност. 

Те спомагат учениците да 

разбират, анализират и 

интерпретират сложността 

на процесите в света, в 

който живеят, както и 

развиват у тях умения, и 

способности да се ориенти-

рат в тази сложност и да са 

подготвени да отговорят на 

нейните предизвикателства. 

Комуникацията в общността следва да е градивна, идеите и опита на учениците да 

бъдат обсъждани и оспорвани, за да се предизвика вътрешен познавателен 

конфликт. В този процес те разширяват знания, формират личностни умения и се 

стимулира развитието на ученическата общност. Тя от своя страна, създава 

условия за автономна, самостоятелна работа на учениците, която те възприемат 

като значима, предоставя също възможности за избор и постигане на резултати, за 

които учениците поемат отговорност. 

                                                      Фигура 3. Елементи на учебната общност 

Гражданската отговорност и 

уменията за гражданство /осъзнаване 

на права и задължения/, учениците 

развиват с гражданска активност в 

учебни общности - учебни среди, които 

благоприятстват ученето с участието. Те 

спомагат учениците да имат 

възможности за повече участия и 

взаимодействия както помежду си, така и с техните учители - фигура 2. 

Съвместната работа и взаимодействието с връстници осигуряват по-задълбочено 

разбиране и интегриране на познанието. Обучението в сътрудничество в 
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общността позволява на учениците да изграждат споделено разбиране за истината 

и знания чрез конструктивна дискусия, надграждане на нивата на познание, както 

и формиране на чувството за социална отговорност, за контрол и самоконтрол. 

Ученето на гражданските ценности чрез участие предполага активното 

включване на учениците с връстници в автономни дейности в модели и симулации 

на демократични процеси, в обсъждане на актуални проблеми и събития, участие 

и сътрудничество в решаване на проблеми, и вземане на общи решения. Така чрез 

практикуване на придобитите знания, учениците постигнат повишаване на своите 

компетенции и ученето не е само подготовка за живота, но и интегрална част от 

самия живот. Като цяло обучението има положителен ефект върху приемането и 

разбирането на информацията и знанията, както и положителни ефекти върху 

мотивацията, удоволствието и независимостта на учениците.  

 

Учене чрез участие на гражданските ценности 

 

Цели на занятието:  

Изучаване на гражданските ценности чрез екипно участие на учениците в 

дейности, в които да ги разберат и приемат. 

Образователни резултати на занятието: 

- Учениците знаят и разбират гражданските ценности 

- Учениците са с формирано отношение към гражданските отговорности. 

- Учениците знаят, разбират и приемат гражданската ангажираност.   

Необходими материали: 5 копия на листа А4 на приложение 1. с таблица 

1., едно копие на лист А3 на приложение 2. с таблица 2., 5 работни листа, 

химикалки за писане, 5 тетрадки за дневник, 30 лепящи листчета, 5 копия на 

приложение 3 с фигура 4а., тиксо. 

Времетраене: занятие/я от общо 85 мин. и 3 седмици реализиране на 

екипни дейности 

Приложени методи: учене чрез участие, екипна работа, решаване на 

проблем, проектна задача, интерактивна дискусия, обмен на знания, анализ, 

трансфер на знания.  
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План  

Дейност 1. Разработване на проектна задача „Моите граждански 

отговорности“ 

С прилагане на методите екипна работа, решаване на проблем, дискусия 

учениците разработват дейности, в които залагат проявлението на граждански 

ценности.  

Дейност 2. Учене чрез участие на гражданските ценности 

Използвайки методите за учене чрез участие и работа в екип, на учениците 

се предоставя възможност да участват в реализирането на ценна, значима и 

необходима дейност/услуга, която има реални последици за общността, в която се 

намират, а образованието ѝм да се доближава до реалния свят, в който живеят. 

 

Дейност 3. Нашето гражданско поведение 

В интерактивна дискусия учениците обменят знания, правят анализи, сами 

достигат до познанието за гражданските ценности, осъзнават тяхната същност, 

формират отношение.     

 

Дейност 4. Гражданската ни ангажираност 

Прилагайки методите на екипна работа, интерактивна дискусия, обмен на 

знания, аналогии, трансфер на знания учениците прилагат полученото познание 

за гражданските ценности и затвърждават знания.  

 

Провеждане на занятието 

 

Дейност 1. Разработване на „Моите граждански отговорности“  

Време: 40 мин. 

Метод: екипна работа, решаване на проблем, проектна задача, дискусия   

Материали: предварително копирани на 5 листа А4 приложение 1. с таблица 

1. и на един лист А3 приложение 2. с таблица 2., 5 работни листа, химикалки за 

писане.   

 

Доброволно или с преброяване от 1 до 5, учениците се разделят на 5 

работни екипа. Всеки екип определя свой говорител. Предоставя му се 

предварително копирана таблица 1. на приложение 1., по един работен лист и 

хумикалки. 
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В това време учителят записва на класната дъска/флипчарт следните 

ценности: 

1. Съпричастност 

2. Отговорност 

3. Справедливост 

4. Равенство 

5. Уважение 

 

Поставя задачата: Всеки екип трябва в рамките на 30 мин. да обсъди и да 

предложи по 3 дейности или инициативи, които да изразяват същността на 

ценността на екипа и които да могат да реализират в рамките на 3 седмици в или 

извън училище. Те следва да ги запишат в таблица 1., на предоставеното ѝм  

приложение 1. 

 

Таблица 1. Моята гражданска отговорност 

Ценност Дейност Период Отговарящи 

............ 

1.   

2.   

3.   

 

Използвайки проблемия подход, учителят дава насоки на работа на 

екипите: а/ Обсъдете асоциациите, с които свързвате посочената ценност. б/ 

Формулирайте проблеми с тази асоциация в житейски ситуации. в/ Дайте разумни 

предложения за решаването ѝм, като посочите конкретно как вие може да 

участвате в това решение. г/ Определете график на изпълнение на всяка дейност 

и отговорарящите от вас.      

Участието на учениците в проектни задачи позволява да откриват връзки и 

повече от едно решение на проблема. Дискутират и срещат различни гледни 

точки, развиват аналитично и конструктивно мислене, творчество и умение да се 

справят с реални житейски проблеми. Свободата на избор на различни стратегии и 

подходи ги мотивира да се отнасят по-сериозно към възложената учебна задача, 

прави ги по-отворени и толерантни към различни мнения и идеи, както и  нагласа 

за поемане на гражданска отговорност. 

Екипната работа изисква зачитане мнението на всеки участник, приемане и 

уважаване на различието предложение, уважение и изслушване, търсене на 
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компромис и достигане до общо решение. Това определя поведението на 

учениците и укрепва психологическия климат в екипа. 

Говорителите на екипите последователно поставят листа с попълнената 

таблица 1. на своя екип на класната дъска/флипчарта и представят идеите и 

предложения за работа. Те се дискутират като се обсъждат възможностите за 

реализация и се доизясняват детайли, като се уважава всяко мнение, като се 

вземат общи решения.   

Учителят прави анализ и обобщение. 

Доброволец записва дейностите на петте екипа в таблица 2. на приложение 

2, което предварително е принтирано на лист А3. Попълнена, таблицата се 

поставя на видимо място в класната стая.  

 

Таблица 2. Нашите граждански отговорности 

Ценност Дейност Период Отговарящи 

Съпричастност 

1.   

2.   

3.   

Отговорност 
1.   

2.   

3.   

Справедливост 

1.   

2.   

3.   

Равенство 
1.   

2.   

3.   

Уважение 
1.   

2.   

3.   

 

Така на учениците се предоставя възможност да извършат ценна, значима и 

необходима дейност, услуга, която има реални последици за общността, в която се 

намират и образованието ѝм се доближава до реалния свят, в който живеят. 

 

Дейност 2. Учене чрез участие на гражданските ценности 

Време: 3 седмици 

Метод: учене чрез участие, екипна работа 
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Материали: 5 тетрадки за дневник, химикалки, материали, предложени от 

екипите  

 

Екипите съставят план-график на работата си и реализират планираните от 

тях дейности. Те могат да бъдат различни инициативи, съобразени с 

възможностите, които имат, като: съпричастност – ако има болен съученик да му 

предоставят съответната помощ или помощ на бездомно животно и пр.; 

отговорност – различни дейности по поддържане на чистотата в клас, в училище, 

цветята в училище, намаляване на безпричинните отсъствия и пр.; справедливост 

– принос в справедливо разрешаване на възникнало противоречие/спор или 

неоснователно отхвърляне на нещо или съученик; равенство – да бъдат 

преодолявани отношения на превъзхоство в клас или да се постигне равен достъп 

/ако няма такъв/ до съоръжения в училище като спортна зала/ ИТ кабинет и др., 

като се направят съответните постъпки до ръководството на училището и пр.; 

уважение – демонстриране на взаимно уважение чрез утвърждаване на редовен 

поздрав или друга реакция на зачитане в клас/в училище и пр. 

Редом с това екипите водят дневник на тяхната работа, в който записват 

резултати, впечатления, мнения. Дневникът завършва като всеки ученик от 

екипите записва по едно изречение, довършвайки мисълта: Гордея се с 

проявената моя гражданска постъпка за .................................  

 

Дейност 3. Нашето гражданско поведение 

Време: 30 мин  

Метод: интерактивна дискусия, обмен на знания, анализ 

Материали: лепящи листчета 

 

- Подготовка  

Всеки ученик записва на лепящо листче и в едно изречение своята 

гражданска постъпка, от която се гордее.  

Преди занятието на класната дъска се записват на един ред думите:  

Съпричастност  Отговорност  Справедливост Равенство  Уважение  Други ценности, 

така че да има възможност за поставяне на залепващи се листчета под тях. Оставя 

се място за дописване и на други ценности. 

 

- Провеждане на занятието 
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Последователно всеки ученик, в рамките на 1/1,5 минута, представя своята 

гражданска постъпка и поставя листчето, където тя е отбелязана, под ценността, 

написана на класната дъска, към която смята, че се причислява тя.  

Възможно е да има необходимост от записване на класната дъска на повече 

ценности от предварително предоставените. 

След като всеки ученик сподели своя индивидуален ключов резултат от 

участието си в екипната работа по планираните ѝ дейности, учителят провежда 

интерактивна дискусия относно същността на гражданските ценности. Предоставя 

се възможност за разширяване на знанията чрез обмен на получения опит и 

познание от участието на учениците в работата на екипите. Обсъждат се и други 

граждански ценности, освен предварително посочените пет.    

 

Дейност 4. Гражданската ни ангажираност 

Време: 15 мин  

Метод: екипна работа, интерактивна дискусия, трансфер на знания  

Материали: 5 копия на приложение 3, химикалки, тиксо.  

 

Петте екипа продължават самостоятелната си работа. На всеки екип се 

раздава по един лист от предварително копирано приложение 3. с фигура 4а.  

  

Фигура 4. Гражданската ни ангажираност 
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Учителят поставя задачата: Всеки екип в рамките на 10 мин. да попълни 

празните полета на фигура 4а. с гражданската/ските ценност/и, съответстваща/и 

на записаните граждански отговорности.  

В екипите учениците обсъждат, обменят знания, правят аналогии и прилагат 

полученото познание за ценностите от предходните дейности в конкретната 

задача.  

След попълване говорителите на екипи последователно закрепват листовете 

на класната дъска.  

Провежда се интерактивна дискусия, правят се аналогии, анализи и изводи. 

Учителят обобщава.  

 

Препоръка: 

Учениците могат да напишат доклад за своите постъпки на проявена 

гражданска отговорност и граждански ценности, който да поместят на 

уебстраницата на училището, в електронен бюлетин или друга медийна изява.  
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Приложение 1 

Таблица 1. Моите граждански отговорности 

 

Ценност Дейност Период Отговарящи 

 

1. 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

  

2. 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

  

3. 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 
 
...................................................................... 

  

 

 



   

RCE                                                                                                                             13 |  
 

Приложение 2 
Таблица 2. Нашите граждански отговорности 
 

Ценност Дейност Период Отговарящи 

Съпричастност 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

Отговорност 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

Справедливост 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

Равенство 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

Уважение 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 
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Приложение 3 

Фигура 4а. Гражданската ни ангажираност 

 


