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Abstract  

 

The paper provides pedagogical guidelines for organizing and conducting 

a lesson with students on their understanding, comprehension, 

acceptance and application by them of democratic values. The 

combination of different interactive methods for achieving maximum 

educational results is proposed. 
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 „Ако искаме да се борим за свободите, ако искаме да се борим срещу 

силите, които в един момент искат да властват и разрушават, ако искаме да сме 

способни да просветим, именно чрез училището ще го направим … чрез светлината 

на познанието, която да озари съзнанието, духа и пътя на европейската младеж.“ 

Парижката декларация, 17 март 2015 

 

 

Гражданите на демокрацията не се раждат, те се създават. В процеса на 

обучение и възпитание се изгражда индивидуалната структура на личността. 

Затова редом със знанията по отделните предмети, с които подрастващите 

опознават настоящата действителност, те трябва да формират и да развиват своя 

светоглед и ценностна система, да приемат принципите и ценностите, които са от 

основно значение за хармонията и прогреса на нашето демократично общество. 

Отстояването на демокрацията зависи от разбирането и нагласите на хората за 

свободата, зачитането на човешкото достойнство и правата на човека, приемането 

на разнообразието и плурализма, чувствителност към законността, равенството, 

справедливостта, приемане на толерантността, участието, отговорността, 

общността. Това означава, че преподаването на демократичните ценности се 

явява подготовката на учениците да станат гражданите, от които се очаква да 

съхраняват и защитават демокрацията в бъдеще. Ето защо ценностите следва да 

бъдат ключов аспект във всяка форма на образованието.   

За да бъдат разбрани демократичните ценности, за да може да се формира 

чувството на учениците за ангажираност към тях, то те трябва да бъдат не само 

преподавани, но и преживявани. Най-добри образователни резултати и 

положително влияние върху нагласите на учениците се постига с обучение, при 

което знанието се усвоява посредством активен процес на взаимодействие в 

определен образователен и социокултурен контекст (среда), в който се намират 

учениците и в който на практика се прилагат демократичните принципи. 

Прилагане на демократичните принципи и ценности 

Конструктивен диалог, съдържание и роли в образователния процес, 

включващи гласа на учениците, участия и отговорности в общност, вярно 

оценяване, са основна част от компонентите, осигуряващи прилагането на 

демократичните принципи в обучението. Включването в различните дейности на 
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образователния процес следва да бъде свободен избор за отделния ученик, като 

се гарантира равнопоставеност, зачитане на правата на всички и липса на 

игнориране. Така учениците разбират правото си да правят своя избор и да се 

научават как да използват това си право. 

Учениците учат индивидуално, в група, в екип и тяхното развитие е 

резултат от социалните взаимодействия, които изграждат и чрез които получават и 

обменят опит. Ученето в група развива способността на учениците да се 

приспособяват към особеностите на социалната среда, към общуване, към 

възприемане на модели и идеи от по-компетентни около тях. 

В този процес на обучение, преподавателят и учениците са равностойни 

партньори, което стимулира мисленето и размяната на идеи. Ролята на 

преподавателя е да подкрепя, да насочва, да провокира нови идеи от учениците. 

Създаването на среда за учене в сътрудничество, поддържане на атмосфера 

на уважение на индивидуалността на отделната личност, мотивира учениците да 

развиват своите социални отношения. Почувствали се свободни да мислят и 

предразположени да провеждат открити дискусии, те стават по-креативни и 

изграждат умения за критична рефлексия. Те развиват самочувствие и социална 

компетентност. Постигането на атмосфера на доверие, на положителна нагласа е  

предпоставка учениците да могат да споделят, да не се притесняват да сгрешат, с 

конструктивен диалог да преодоляват конфликти. В такава среда учениците се 

чувстват подкрепяни и насърчавани за участие. 

Задачите, които се дават на учениците, са комплексни, проблемни, при 

което те поемат отговорности и рискове, съобразени с техните възможностите. 

Поставени в позиция на действие, учениците участват в обсъждания и дискусии, в 

съвместна работа, търсят решения, изказват мнение, предлагат аргументи в 

защита или отхвърляне на дадена теза, разработват свои идеи като проекти, 

експериментират и пр. Това предполага предоставяне на учениците на 

самоуправление в дейностите, те формират нагласа за принадлежност към 

общност, към приемане на правила, права и свободи на съучениците, равно и 

справедливо отношение, сътрудничество. Учениците осъзнават взаимо-

свързаността си в групата/класа и общуването става диалогично, позитивно и 
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стимулиращо, а проблемите се решават съобразно конкретната ситуация и 

релевантно на личността на ученика. 

Самоуправлението в дейностите дава автономност на учениците да вземат 

решения, да организират своите събития, да изследват, да дебатират и натрупват 

практически опит. Новото познание, придобито чрез обучението, е зависимо от 

съществуващото индивидуално познание и опит на учащите, затова опитът се 

явява учебен ресурс.  

Предоставяне на учениците да оценяват самостоятелно работата си или да 

възприемат стратегиите за партньорска оценка в класа, формира чувство у тях на  

отговорност за своите действия, на отговорност за собственото си обучение и 

стимулира за повече участие. Цялостното активно включване помага на учениците 

да разберат, че участието е полезно усилие и осъзнават отговорността за своето 

бъдеще и това за страната.  

В дейността, в екипното сътрудничество, в груповата или самостоятелната 

работа демократични ценностите могат да бъдат разбрани, усмислени и възприети 

като правила, които трябва да се спазват, т.е. като начин на поведение, на живот. 

Интерактивно занятие за разглеждане на демократичните ценности 

ЦЕЛИ на занятието:  

1. Разбиране на ценностите на демократичното общество 

2. Формиране на нагласа на учениците към приемане на демократичните 

ценности. 

3. Изграждане на ценностно ориентирано поведение. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ на занятието: 

1. Учениците са наясно със значението на демократичните ценности  

2. Учениците са критични към демократичните норми на поведение.  

3. Учениците на практика отстояват демократичните ценности.  
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Необходими материали: 18 бели листа, лист с копирано приложение 1.,  

лист с копирано приложение 2., 5 листа с копирана таблица 1., цветни моливи и 

флумастри, химикалки, дъска/флипчарт, маркери. 

Времетраене: 115 мин. 

Приложени методи: В занятието се прилагат метода на екипната работа, 

ppt-презентация, лавина, разделен постер, рисуване на идеи, противопоставяне, 

дискусия, мозъчна атака, индуктивно разсъждение. 

План  

Дейност 1. Кои са демократичните ценности?  

С ppt-презентация учениците затвърждават знания за същността на 

демокрацията, за характеристиките на съвременното демократично общество.  

Прилагайки метода за събиране на информация „лавина“, екипна работа и 

разделения постер учениците се поставят в активна позиция и определят 

демократичните ценности. 

Дейност 2.  Нарисувай ценност 

За надграждане на знанията и представите за демократичните ценности, се 

използва метода за генериране на творчество „рисуване на идеи“. Учениците се 

насърчават изразно да възпроизведат своята представа за отделните 

демократични ценности.    

Дейност 3.  Определяне на усвоени демократични ценности  

В екипна работа учениците взаимно оценяват своето поведение и нагласи 

към демократични ценности. Формират обективно и критично мислете.  

Дейност 4. Поведенческа рамката на демократичната среда 

Прилагайки методът на мозъчната атака и индуктивния метод на 

разсъждения /от частното към общото/ учениците съвместно изграждат 

поведенческата рамката на демократичната среда. 
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Подготовка на занятието 

В предходни занимания учениците са се запознали със същността на 

ценностите, кое определя нещо за ценност, кое формира ценностното отношение. 

Те са разгледали също и темата за същността на демокрацията. Дискутирали 

са основните характеристики и принципи на съвременното демократично 

общество. По избор ученик или ученици се организират и подготвят ppt-

презентация по темата за демокрация. 

Провеждане на занятието 

Дейност 1. Кои са демократичните ценности?  

Време: 35 мин. 

Метод: ppt-презентация, лавина, екипна работа, разделения постер, 

дискусия   

Материали: предварително копирани на един лист А4 приложение 1. с 

фигура 1. и на друг лист приложение 2. с фигура 2.  

 
 

В рамките на 15 мин. учителят прави въвеждане, като с въпроси и примери 

проверява знанията на учениците за особеностите на демокрацията, които я 

отличават от другите исторически познати форми на управление. Предоставя на 

подготвилите ppt-презентация да я представят. 

Разделя класа на 4 екипи, като предоставя учениците сами да избират по 

какъв признак. Най-лесно - присъединяване в поредица от 1 до 4. Всеки екип 

избира свой представител.    

Фигура 1. Учителят предоставя листа с копирана фигура 1. 

последователно да преминава при всеки екип и той трябва 

да запише в рамките на 40 секунди по една ценност в 

съответна секция. Учениците в екипа си много динамично си 

сътрудничат, насочват, подсещат, предлагат. Представителят 

– записва предложеното. 

Така листът обикаля екипите, докато всички секции на 

фигурата се запълнят.  
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Фигура 2. След попълване от учениците на приложение 1, учителят 

предоставя листа с копираната фигура 2. Екипите сверяват 

резултата от своята работа. Въвеждат корекция с пропуснати 

/ако има такива/, обединяват тези с общо значение. 

Провежда се дискусия относно записаните ценности, 

значимостта ѝм за нашето общество и степента на тяхното 

отстояване. Учениците се поощряват да задават въпроси, да 

изказват мнения, хипотези и да проверяват правилността им. 

Учителят прави анализ на работата и обобщение. 

Дейност 2  Нарисувай ценност 

Време: 30 мин. 

Метод: екипна работа, рисуване на идея, дискусия  

Материали: 18 бели листа, цветни моливи, фулмастри.  

 

- Подготовка 

Ученик изрязва от копираното приложение 2., 12 отделни лисчета с по една 

записана ценност и ги сгъва, така че да не се вижда написаното. 

Представител на всеки екип избира по 3 от сгънатите лисчета с написана 

демократична ценнос и всема по 4 бели листа и материали за рисуване.  

- Провеждане 

Учителят дава задачата всеки екип, в рамките на 20 мин., за всяка от 

избраните ценности да направи изображение и/или рисунка, която да показва 

нейната същност.  

След приключване на работата екипите последователно показват своите 

рисунки, а учениците от другите екипи дискутират представените ценности. 

Изказват мнение и аргументирана позиция. Грешките на учениците трябва да се 

разглеждат като положителни възможности за провокиране на мисленето и 

разбирането.  

Учителят прави анализ и обобщение.  

Може творбите да бъдат изложени в класната стая или на подходящо място 

в училище.  
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Дейност 3.  Определяне на усвоени демократични ценности  

Време: 20 мин. 

Метод: екипна работа, противопоставяне, дискусия  

Материали: 4 копия на приложение 3, химикалки  

Учителят предоставя на всеки екип по лист с копирана таблица 1. и поставя 

задачата всеки от тях в рамките на 10 мин. да попълне таблицата в приложение 3 

като по своя преценка предложи и запише проявените демократични ценности и 

нарушени такива от останалите екипи, по време на предходните дейности. 

След попълване на таблицата екипите представят своята оценка като се 

аргументират. Всяко конструктивно и аргументирано мнение следва да бъде 

уважено. 
 

Таблица 1 

 1-ви екип 2-ти екип 3-ти екип 4-ти екип 

 
д. 

ценности 
некоректност 

д. 

ценности 
некоректност 

д. 

ценности 
некоректност 

д. 

ценности 
некоректност 

1-ви екип         

2-ри екип         

3-ти екип         

4-ти екип         

ОБЩО:         

 

Учителят прави обобщение и записва сумарната стойност на отбелязаните 

ценностни прояви и такива, показващи некоректност за всеки екип и съобщава 

екипа, оценен най-високо.  

Прави анализ и обобщение на работата от трите дейности.   

 

Дейност 4. Поведенческа рамка на демократичната среда 

Време: 30 мин. 

Метод: мозъчната атака, индуктивно разсъждение 

Материали: дъска/флипчарт, маркери  

Прилагайки метода на индуктивното разсъждение – от частното към общото 

- дискусията на дейност 3. за конкретните /частните/ случаи на учениците, 
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продължава в дискусия за формиране на обобщена представа за нормите в 

демократичната среда.  

Използвайки метода на мозъчната атака учениците изказват свои 

предложения, те се коментират, като не се допуска критика на отделните идеи и 

съвместно оформят поведенческата рамката, правилата на демократичната среда в 

класната стая и училище. Те следва да осигуряват обкръжаваща среда с 

възможности за диалог, дейност и осмисляне (отражение, рефлексия), да 

стимулират развитието на ученическата общност. Дискутира се как тази 

поведенческа рамка да бъде популяризирана, приложена и съблюдавана. 
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Приложение 1  

Фигура 1 
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Приложение 2 

Фигура 2  
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Приложение 3 

Таблица 1  

 1-ви екип 2-ти екип 3-ти екип 4-ти екип 

 
д. ценности некоректност д. ценности некоректност д. ценности некоректност д. ценности некоректност 

1-ви 

екип 

        

2-ри 

екип 

        

3-ти 

екип 

        

4-ти 

екип 

        

ОБЩО: 
        

 


