CIVICO / ГРАЖДАНИ

Насърчаване на гражданската
компетентност сред учениците

Наръчник за учители
510496-LLP-1-2010-1-IT-COMENIUS-CMP

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само личните виждания на нейните автори и от Комисията
не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея
информация.

© Всички права принадлежат на Консорциум на проект Проект "ГРАЖДАНИ":
РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 510496-LLP-1-2010 -1-IT-COMENIUS-CMP: Агенция за
развитите на област Емполезе-Валдеса (Италия), Педагогически факултет на униварситета в Аархус (Дания),
Фондация Пайдея (България) и Академия по мениджмънт – Лодз (Полша).

ASEV (Italy),

PF (Bulgaria),

VIA (Danemark),

© Мариана Панова, Превод на български език.

2

SWS (Poland)

Съдържание
I. НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ПРОЕКТА ГРАЖДАНИ/CIVICO ........................................................................... 5
II.СТРУКТУРА НА НАРЪЧНИКА НА УЧИТЕЛЯ И НЕГОВОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ..................................... 5
ЦЕЛ НА НАРЪЧНИКА .............................................................................................................................................5
ЦЕЛЕВА ГРУПА .....................................................................................................................................................5
КОНЦЕПЦИЯ НА НАРЪЧНИКА .................................................................................................................................6
СТРУКТУРА НА НАРЪЧНИК „ГРАЖДАНИ” .................................................................................................................6
III. КАКВО ОЗНАЧАВАТ „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ” И „ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ”? ......... 7
IV. ЗАЩО ИЗГРАЖАДНЕТО НА ГРАЖДАНСКА КОМПЕТЕНТНОСТ У УЧЕНИЦИТЕ Е ВАЖНО И КАКВА Е
ПОЗИЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ ПО ТОЗИ ВЪПРОС? .................................................. 11
ЕВРОПЕЙСКИ РЕФЕРЕТНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ................................................................... 14
НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ТЕМАТА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ........................................... 15
V. КАК СЕ ПРЕПОДАВА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В ЧЕТИРИ ПАРТНЬОРСКИ СТРАНИ, УЧАСТНИЦИ
В ПРОЕКТА – ИТАЛИЯ, ДАНИЯ, БЪЛГАРИЯ И ПОЛША ....................................................................... 16
ИТАЛИЯ ........................................................................................................................................................... 16
ПОЛША............................................................................................................................................................ 18
БЪЛГАРИЯ ........................................................................................................................................................ 19
ДАНИЯ............................................................................................................................................................. 20
VI. СТРУКТУРА НА ПЛАНОВЕТЕ НА УРОЦИТЕ И СЪВЕТИ ЗА ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ ......................... 22
УМЕНИЯ, КОИТО УЧЕНИЦИТЕ МОГАТ ДА РАЗВИЯТ ЧРЕЗ ПРОГРАМАТА НА НАРЪЧНИКА .............................................. 22
ОТНОШЕНИЯ, КОИТО НАРЪЧНИКЪТ СЕ СТРЕМИ ДА РАЗВИЕ .................................................................................... 22
ЦЕННОСТИ, КОИТО НАРЪЧНИКЪТ СЕ СТРЕМИ ДА ИЗГРАДИ У УЧЕНИЦИТЕ ................................................................. 22
VII. ПЛАНОВЕ НА УРОЦИ ................................................................................................................... 25
VII/1. ОБЩИ ВЪПРОСИ – ДЕМОКРАЦИЯ, ПРАВО, СПРАВЕДЛИВОСТ ....................................................................... 25
1. ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА, В КОЯТО ЖИВЕЕМ, НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА ..................................................... 26
2. ДА ЖИВЕЕШ В ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА ........................................................................................................ 29
VII/2 ГРАЖДАНСТВОТО И МОЯТА СТРАНА .......................................................................................................... 31
3. АЗ, СЪЗНАТЕЛЕН И АКТИВЕН ГРАЖДАНИН НА МОЯТА СТРАНА: СЪВРЕМЕННА ИСТОРИЯ НА МОЯТА СТРАНА ............... 32
4. АЗ, СЪЗНАТЕЛЕН И АКТИВЕН ГРАЖДАНИН НА МОЯТА СТРАНА: ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ И ОБЩИ ПРАВИЛА НА
СЪВМЕСТНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ ................................................................................................................... 34

5. АЗ, СЪЗНАТЕЛЕН И АКТИВЕН ГРАЖДАНИН НА МОЯТА СТРАНА: ИНСТИТУЦИЯТА НА МОЯТА ДЪРЖАВА ...................... 35
6. ГРАЖДАНИНЪТ И НЕГОВАТА/НЕЙНАТА РОЛЯ В ОБЩЕСТВОТО .............................................................................. 38
7. КАКВО ОЗНАЧАВА ДА БЪДЕШ ДОБЪР ГРАЖДАНИН? ........................................................................................... 40
VII/3 МЕСТНА ОБЩНОСТ И САМОУПРАВЛЕНИЕ ................................................................................................... 42
8. УЧЕНИЦИТЕ СА ГРАЖДАНИ В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА МЕСТНО НИВО .......................................................... 43
9. ПРЕПОДАВАНЕ, ОСНОВАНО ВЪРХУ МЕСТНИЯ РЕГИОН......................................................................................... 45
10. ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ В МЕСТНАТА ОБЩНОСТ .................................................................................................. 47
3

11. ”АКО ЗАВИСЕШЕ ОТ НАС…” ДЕМОКРАТИЧНОТО УЧАСТИЕ КАТО УПРАЖНЕНИЕ .................................................... 50
12. НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ ............................................................................................................................ 53
13. МОЯТА СТРАНА И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ: МЕСТНИ НИВА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И АДМИНИСТРАТИВНА СИСТЕМА .... 56
14. МОЯТА СТРАНА И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ: МОЯТА ОБЩНОСТ, ГРАДЪТ, В КОЙТО ЖИВЕЯ ....................................... 58
15. МОЯТА СТРАНА И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ: БЮРОКРАТИЧНИЯТ И ТЕХНИЧЕСКИ АПАРАТ НА МОЯТА ОБЩНОСТ .......... 60
16. ИСКАМЕ ДА ЖИВЕЕМ ПО-ДОБРЕ – СОЦИАЛНО АКТИВНА ПОЗИЦИЯ.................................................................... 62
VII/4 ГРАЖДАНСТВО И ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ........................................................................................................ 64
17. МОИТЕ ЦЕННОСТИ – НАШИТЕ ЦЕННОСТИ – ТЕХНИТЕ ЦЕННОСТИ .................................................................. 65
18. ЕВРОПА НА ГРАЖДАНИТЕ ........................................................................................................................... 69
19. ЦЕННОСТИТЕ НА ОЛИМПИЗМА СРЕЩУ “ДУХА НА АРИЕЦА” – ИГРИТЕ НА ХІ ОЛИМПИАДА, БЕРЛИН (1936) .......... 72
20. АЗ, ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПА: ЗАЩО ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ? ................................................................................ 78
21. АЗ, ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПА: ИСТОРИЧЕСКИ СТЪПКИ ...................................................................................... 80
22. АЗ, ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПА 2: КАК ФУНКЦИОНИРА ЕС И С КАКВО СЕ ЗАНИМАВА ............................................... 82
23. АЗ, ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПА 3: ПАЗАР, ЕВРО И ЕЦБ ........................................................................................ 84
24. АКО БЯХ ГРАЖДАНИН ОТ ДРУГА „ПОБРАТИМЕНА”СТРАНА ................................................................................ 86
VII/5 ПРАВА НА ЧОВЕКА И МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ .............................................................................................. 88
25. ОТ ИДЕЯТА ДО ЗАКОНА : КАК СЕ ПРАВЯТ ЗАКОНИТЕ И ЗАЩО ТЕ СЪЩЕСТВУВАТ .............................................. 89
26. ДА ЗАЩИТИМ НАШИТЕ ПРАВА: ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ......................................................... 92
27. ДОСТОЙНСТВО И СВОБОДА .......................................................................................................................... 95
28. РАВЕНСТВО И СОЛИДАРНОСТ ........................................................................................................................ 97
29. ГРАЖДАНСТВО И СПРАВЕДЛИВОСТ ................................................................................................................ 99
30. РАЗЛИЧЕН НЕ ОЗНАЧАВА ПО-ЛОШ – ПРОБЛЕМЪТ СЪС СТЕРЕОТИПИТЕ И ДИСКРИМИНАЦИЯТА В СОЦИАЛНАТА
ДЕЙНОСТ ................................................................................................................................................ 101

VII/6 ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ................................................................................................................ 103
31. АЗ, ГРАЖДАНИН, ОТГОВОРЕН ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА, ДНЕС И В БЪДЕЩЕ ............................................................ 104
32. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА : УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ .................................................... 106
33. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА: ЕНЕРГИЙНИТЕ И ВОДНИ ИЗТОЧНИЦИ КАТО ОБЩЕСТВЕНО БЛАГО...... 108
VII/7 МЕДИИ И ГРАЖДАНСТВО ....................................................................................................................... 110
34. МЕДИИ И ГРАЖДАНСТВО: ИНФОРМАЦИЯ И УБЕЖДЕНИЯ ................................................................................ 111
35. МЕДИИТЕ – ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ .................................................................................................................. 119
36. КОЙ КОЙ Е? – СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА МЕСТНО НИВО НА МЕСТНОТО ПРАВИТЕЛСТВО .... 122
VII/8 ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ТРАДИЦИОННИТЕ УЧИЛИЩНИ ПРЕДМЕТИ ОБРИСУВАНО В ПРИМЕРИ ЧРЕЗ
МАТЕМАТИКАТА ..................................................................................................................................... 124

37. МАТЕМАТИЧЕСКИ ЪГЪЛ НА МЕСТНИЯ ПЛОЩАД (HASLE TORV) ........................................................................ 125
38. ДЕЛЕНИЕ В ИМЕТО НА РАВЕСТВОТО И СПРАВЕДЛИВОСТТА.............................................................................. 127
39. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПРАКТИКА ............................................................................................................... 129
40. МАТЕМАТИКА И ЧЕСТНОСТ В ИГРИТЕ ........................................................................................................... 131
41. КАК ДА БЪДЕМ ПЕСТЕЛИВИ? – УМЕНИЕТО ДА ПЛАНИРАМЕ БЮДЖЕТ. .............................................................. 133
VIII. ИНДЕКС НА ПЛАНОВЕТЕ НА УРОЦИ ПО СТРАНИ НА ПРОИЗХОД ................................................................ 135
4

I. Няколко думи за проекта CIVICO
Идеята за проект, озаглавен „Насърчаване на гражданската компетентност сред учениците”, бе
подета през 2010 от група от четири институции от четири европейски страни: Италия, България,
Дания и Полша. Проектът се стреми да възпита граждански знания у учениците в началните и
средните училища от една страна, и да предостави на учителите сценарии на уроците, които ще
спомогнат за развитието на тези компетенции, от друга. Поставените цели отразяват двойствения
характер на намеренията – разработването на помагало за учителите – едната задача, и другата –
интензивна информационна кампания, провеждана в училищата и сред учителите във връзка с
насърчаването на Гражданска Компетентност.
През 2011 проектът CIVICO получи финансиране в рамките на Коменски – подпрограма на
рамковата Програма за учене през целия живот.
По-долу имаме удоволствието да представим Помагалото за учителя, включващо 40 плана на
уроци по гражданско образование. Помагалото вече бе изпробвано в 8 училища в различни
европейски страни в рамките на пилотна програмна схема. То получи положителни отзиви, както от
страна на учителите, така и от учениците, участващи в проекта.
Ако искате да задълбочите познанията си по предмета гражданско образование, посетете уебсайта
http://www.civicoproject.eu. В указателя „Виртуален ресурсен център” ще намерите електронни
материали, свързани с темата на пет европейски езици – английски, италиански, български, датски
и полски.
Приятно четене!

II.Структура на Наръчника на учителя и неговото предназначение
Цел на Наръчника
Основната цел на тоза наръчник е да предостави на учителите в основното и средното училище
материали

за

преподаване

на

гражданско

образование,

по-специално

на

гражданска

компетентност сред учениците над 14 години.

Целева група
Наръчникът е предназначен главно за учители в средните училища и гимназиите. Групата на
ползвателите му не се ограничава до преподавателите по предмети, които са тясно свързани с
темата за гражданско образование като гражданско образование, история, обществени науки и
други. Предлаганите планове на уроци също така могат да бъдат включени и в уроците по различни
предмети.
5

Наръчникът би могъл да бъде полезен и на хората, които са свързани с темата за гражданско
образование, както и за онези, които биха могли да допринесат за по-добрите резултати на
училищното образование, включително неправителствени организации, работещи с младежи.
Плановете на уроците, включени в Наръчника, са предназначени за ученици между 14 и 19 години.
Всеки урок съдържа указания за подходящата възраст на учениците.

Концепция на Наръчника
Наръчникът не е ръководство в истинския смисъл на думата; в същността си е по-скоро средство,
подпомагащо съществуващи образователни програми и материали, насочени към гражданското
образование.
Предназначението на този наръчник е да повиши осъзнаването за важността на гражданското
образвоание, да подпомогне търсенето на интересни за съвремнните ученици форми на
занимания, които развиват граждански компететности и да предизвика действия.
На европейския образователен пазар има много материали за гражданско образование, но
повечето от тях съдържат частични решения за гражданско образование, отделни знания за
политическата система на страната или информация за структурите на ЕС.
Целта на авторите на Наръчник за учители „Граждани” на първо място е да подпомогнат учителите
в задачата да развият гражданско поведение сред младите хора. Невъзможно е да бъдат
насърчени дълготрайно гражданските умения и отношения само посредством традиционните
методи като лекции, четене и домашни упражнения.
Гражданското образование трябва да бъде „училище за демокрация” – то трябва да надхвърли
модела на едностранно пренасяне на знания към включващ и диалогичен модел на обучение.
Учителят е едновременно водач и посредник на младите хора в този процес. Поради тази причина
плановете на уроците, представени в този Наръчник, се отнасят до активните форми на
преподаването. По време на заниманията си учениците трябва да направят връзка с истинските
граждански проблеми, да участват в дебати и избори и да инициират различни социални дейности.

Структура на Наръчник „Граждани”
Структурата на наръчника е следната:
В раздел III ще намерите подбор на най-популярните определения на гражданско образование и
граждански компетенции.
В раздел IV е представено накратко мястото на гражданското образование в училищната система на
четири партньорски страни – Италия, Дания, България и Полша.
Раздел V изтъква основните причини преподаването на гражданска компетентност в училище да е
толкова важно и какви са най-новите изисквания на Европейския съюз в тази насока.
Раздел VI дава инструкции за използване на наръчника и за систематизиране на плановете на
уроците.
6

Следват индекси на плановете на уроците по теми и страни.
Наръчникът завършва с представянето на 43 сценарии за уроци, разработени с цел повишаване на
гражданските познания на учениците в гимназиален етап на обучение.

III. Какво означават „гражданско образование” и „гражданска
компетентност”?
Най-краткото общо определение би било, че гражданското образование е процесът на обучение и
възпитаване на гражданина. И това определение слага край на очевидното и поставя началото на
безкрайна серия въпроси – тъй като и двете части на това понятие не са еднозначни в различните
еврапейски образователни традиции.
Добре би било да разграничим понятието гражданско образование, което е предмет на
преподаването, от гражданската компетентност, която би трябвало да бъде резултат от правилното
преподаване на предмета.
Съществуват най-малко по няколко дефиниции и за двете понятия, които се използват в
литературата по темата. Ето примери за някои от тях:

Гражданско образование


Гражданското образование представлява организирани, систематизирани образователни

дейности, които имат за цел да предоставят на младежите и възрастните необходимото знание и
умения за участие в политическия и социалния живот. Гражданското образование е мощно
средство за демократизиране на държавата.


Гражданско

образование

е

образование,

обучение,

повишаване

на

съзнанието,

предоставяне на информация и извършване на дейности, с цел учениците да придобият не само
знания и умения, но също и да оформят отношението и поведението си по отношение на основни
ценности и механизми на демократиччното общество и правовота дължава: правата и
задълженията на гражданите, уважение към различното, съпътстващи активното участие в
демократичното общество, в името на демокрацията и върховенството на закона.1

1

Препоръка (2010)7 на Комитета на министрите към страните членки върху Хартата за Образование за гражданство и
Образование за човешки права, приета от Съвета на Европейския комитет на министрите на 11 май 2010 по време на 120
сесия
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Гражданското образование


Основава се върху фундаменталните принципи за човешки права, многопартийна

демокрация и върховенство на закона.


По-специално се занимава се с права и задължения, автономия, участие, принадлежност и

уважение към многообразието.


Валидно е за всички възрасти и социални прослойки



Цели да подготви младежите и възрастните за активно участие в демократичното общество,
посредством укрепване на демократичната култура.



Има инструментална функция в борбата срещу насилието, ксенофобията, расизма,
агресивния национализъм и липсата на толерантност.



Спомага за социалното единство, социалната справедливост и общото благо.



Укрепва усилията на гражданското общество гражданите да бъдат добре информирани, да
получават знания и да развият демократични умения.



Трябва да се съобразява с контекста на

националното, социалното, културното и

2

историческо наследство.

Гражданското образование във всички страни от ЕС се стреми да постигне следните резултати с
учениците:


Познават своите права и отговорности като граждани, знаят какво гражданинът може да
изисква от обществените институции, какви са отговорностите ни към останалите граждани;



Запознати са с понятието за човешки права, могат да различават знаци за тяхното
нарушаване, но също така са в състояние активно да се противопоставят и да оказват
подкрепа на жертвите на насилие;



Разбират и прилагат на практика понятието за местно гражданско управление, участие във
вземането на решения и поемане на отговорност в името на общото благо на групи и
общности – от активното участие в класа, училището, общината до съзнателното включване
в местни, национални и европейски избори;



Разбират и се ръководят от демократични принципи, основани върху уважението към
хората с различни възгледи и вземат решения, съобразявайки се с правата на малцинствата.

2

Източник: „Проект за общи насоки за ЕО” приет на 20-та сесия на Постоянната конференция на министрите на
образованието на Съвета на Европа, Краков, Полша, октомври 2000)
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Накрая, но не последно по значение, гражданското образование насърчава младите хора да се
включат активно в гражданското общество – различни видове НПО, асоциации, клубове, общества
и доброволчески инициативи.
Друга важна цел на гражданското образование е да повиши чувствителността на учениците, да
мобилизира и укрепи активните им усилия за изкореняване на поведения като дискриминация и
унижаване на други хора от тяхната местна общност, училище и клас.

Гражданска компетентност
1) Гражданската компетентност се основава върху познаването на понятията демокрация,
справедливост, равенство, гражданство и граждански права. Тя предполага познаване на
Хартата за основните права на Европейския съюз и международните договори, какво и
механизмите за прилагането им от различните институции на местно, регионално,
национално, европейско и международно ниво. Тя включва познание за съвременни
събития, както и на основните събития и тенденции в националната, европейска и световна
история. Гражданската компететнст включва и развито осъзнаване на целите, ценностите и
политиките на социалните и политическите движения.
Знанията за европейската интеграция и структурите, основните цели и ценности на ЕС също
са от основно значение, както и разбирането за многообразието на културните
идентичности в Европа. Уменията, които са част от гражданската компетентност се отнасят
до способността за ефективна съвместна работа с другите в обществения сектор и
способност за участие в общи действия на солидарност и заинтересованост при решаване
на проблеми, засягащи както местната, така и по-широка общност. Тази способност
предполага критично и творческо мислене и конструктивно участие в общностни и
междусъседски дейности, както и способност за взимане на решения на всички нива - от
местно, до национално и европейско, най-често посредством гласуване.
Безусловното зачитане на човешките права, с което са обвързани всчики европейски
граждани, включително равенството като основа за демокрацията и разбирането на
различията между ценностните системи на различните религиозни или етнически групи,
полагат основите за едно позитивно отношение. То означава да бъдеш носител
едновременно на съзнанието за принадлежност към дадена област, страна, ЕС и Европа
като цяло и света, както и готовност за участие в процеса на демократично вземане на
решения на всички нива. Това включва също така изразено чувство за отговорност, както и
разбиране на всички аспекти на споделените ценности, необходими за гарантиране на
сплотеността

на

общността,

като

уважение

към

демократическите

принципи.

Конструктивното участие включва както граждански инициативи, подкрепа на социалното
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разнообразие и сплотеност и устойчиво развитие, така и готовност да проявиш уважение
към ценностите и личния живот на другите.3
2) Гражданските компетентности ни позволяват да участваме пълноценно в обществения
живот въз основа на разбирането на социални и политически идеи и структури, но най-вече
ни задължават да участваме активно и демократично. Гражданските компетентности
включват разбирането ролята и обсега на отговорностите на институциите, вземащи
решения за политиките на местно, регионално, национално, европейско и международно
ниво (включително за политическата и икономическа роля на Европейския съюз). Те са и
познаването на понятия като демокрация и гражданство, както и международни
декларации, които, както се предполага, изразяват тези понятия (като Хартата на основните
права на Европейския съюз). Гражданските компетенции също така включват познания за
най-важните събития, направления и „носители на промяна” в националната, европейска и
световна история, както и текущото положение в Европа и съседните държави. Те се
проявяват в участието в живота и дейностите на местните общности, както и във вземането
на решения на национално и европейско ниво ( например в гласуване по време на избори)
и в способността за изразяване на солидарност посредством заявен интерес и оказване на
помощ при решаване на проблеми, отнасящи се до общността на местно ниво или в поширок контекст. На последно място, гражданските компетентности са способността за
осъществяване на ефикасна връзка и оказване на въздействие върху обществените
институции и използването на възможностите, предоставени от Европейския съюз. Както
социалните, така и гражданските компетенции, развиват чувството за принадлежност към
местната общност, страна, Европейския съюз, Европа и света.4
Авторите на този наръчник не се наемат да посочат една единствена дефиниция като вярна
и всеобщо приложима. Тези възможности остават открити за учителите от различните
страни, което им позволява да се възползват от предложените планове на уроци,
независимо от това коя дефиниция е възприета от образователните власти на съответната
държава. Позволяваме си все пак да привлечем вниманието на всички учители, към
детайлизиранното определение на Ключова компететност №6: социална и гражданска
компететности от Референтната рамка за ключови компететности на ЕС5, която
ще намерите в следващия раздел и има предимството да е изработена от експерти от

3

Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 за ключовите компетентности за учене през целия живот

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:EN:PDF
4

Програма „Младежта в действие” http://www.mlodziez.org.pl/program/youthpass/kompetencjekluczoweKompetencje_spoleczne_i_obywatelskie
5

ЕC http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf
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всички страни от ЕС вкл. учители, след почти 5 годишен косултативен процес в рамките на
отворения метод на координация на евроепйските политии. Тя ни се струва доста пълна и
ясно структурирана.

IV. Защо изгражаднето на гражданска компетентност у учениците е
важно и каква е позицията на европейските институции по този
въпрос?
Демокрацията е система, която в нашата цивилизация се смята за най-добрата и съзвучна с правата
на човека; но демокрацията е и взискателна система. Тя работи добре, когато се прилага от
интелигентни, отговорни и образовани граждани, които са в състояние да разпознаят общия
интерес, разбират своя частен интерес и са в състояние да осъзнаят границите между тях, и защо
гражданите имат отговорност за гарантирането и на двата вида интереси. С други думи, за да бъде
успешна, демокрацията се нуждае от гражданско общество.
Гражданското общество е демократично общество, активно в обществения живот, осъзнаващо
предназначението си, което е в състояние да се организира за осъществяването на икономически,
политически и социални цели.
Отправната точка на всяка дискусия за гражданското общество е отделния човек, способен да
реализира себе си. Индивид, който участва в икономически, културни и други дейности,
възникващи и развиващи се в местните общности.
Обществото преживява непрекъснати и бързи промени пред очите ни. Старите форми на
политическо и гражданско участие вече не са толкова значими или се видоизменят.
Настоящият модел на десетилетия на представителна демокрация престава да изпълнява
функцията си.
Значителен принос за кризите в системата на представителната демокрация има развитието на
технологиите, което предизвиква много по-бърз обмен на идеи (Интернет, бързо действащ,
премахващ ограниченията в комуникациите). Все повече и повече се набляга върху темата за
демократично участие.
За да участват активно в непрекъснато променящия се свят, с цел съзнателно да го променят,
хората трябва да станат граждани, въоръжени с необходимите умения, не само знания.
Европейският съюз идентифицира и определи основните компетенции, необходими за личното
развитие, активното гражданство, социалната кохезия и заетост в променящото се общество – общо
осем на брой, включително и № 6 – Социална и гражданска компетентности.
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умения

знания

6

Социална компетентност
СК е свързана с личното и социално
благополучие, което изисква разбиране как
индивидите могат да си осигурят физическо
и психическо здраве като личен ресурс,
ресурс на семейството и на
непосредственото социално обкръжение.
Социалната компетентност изисква също
знания относно здравословния начин на
живот и как той влияе на благополучието..
За успешното лично участие и
междуличностни отношения също е от
съществено значение познаването и
разбирането на различните правила за
поведение и общоприетите нрави в
различни общества и среди (напр. раб.
среда). Равностойно важно е познаването
на основните концепции за личността,
групите, обществото, културата, работните
отношения, равенството на половете и
недискриминацията. Разбирането на
мултикултурните и социалноикономическите измерения на
европейските общества и как си
взаимодействат националната културна
идентичност и европейската идентичност са
от основно значение.
Основните умения които са част от СК
включват: умения за конструктивно
общуване в различни среди; умение за
толерантност, умения за изразяване и
разбиране на различни гледни точки,
умения за преговаряне и способност за
създаване на доверие и изпитване на
съчувствие (емпатия). Индивидите следва
да могат да контролират стрес и фрустрация
и да ги изразяват по конструктивен начин и
също следва да могат да различават лична
от професионална сфера.
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Гражданска компетентност

Гражданската компетентност (ГК) се основава
на познаването на концепциите за
демокрация , справедливост, равенство,
гражданство, граждански права, вкл. как те са
изразени в Хартата за основните права на ЕС и
в международните декларации и как се
прилагат от различните институции на местно,
регионално, национално и европейско ниво.
ГК включва познаването на съвременни
събития, както и основните тенденции и
събития от националната, европейската и
световната история. В добавка като част от ГК
трябва да се развият и познания за целите,
ценностите и политиките на социални и
политически движения. Познаването на
европейската интеграция, структурите на ЕС,
основните му цели и ценности е от
съществено значение, както и
информираността за многообразието и
културните в Европа.

Уменията част от ГК включват способност
личността да се ангажира с други хора в
съвместно публично действие, да изразява
солидарност и осъзнат интерес към
решаването на проблеми, които засягат
местната или по-широка общност.
Тези умения изискват способност за
критическо и креативно мислене и
конструктивно участие в общностни дейности,
както и способност за вземане на решения на
различни нива от местно до европейско, поспециално посредством гласуване.

отношения

Социалната компетентност предполага
отношения на сътрудничество, асертивност
и последователност. Индивидите следва да
се интересуват от социалноикономическото развитие и интекултурната
комуникация и трябва да ценят
многообразието, да уважават другия и да
бъдат способни да преодоляват
предразсъдъци и да постигат компромиси.

Пълно зачитане на правата на човека, вкл.
равенството като основа на демокрацията,
разбиране и уважение към различните
ценностни системи на различните религиозни
или етнически групи са в основата на
положителното гражданско отношение. Това
означава способност едновременно за
изразяване на принадлежност към местната,
националната и европейската и световната
общности и желание за участие в процес на
демократично вземане на решения на всички
нива. ГК също включва чувство за отговорност
както и изразяване на уважение и разбиране
към споделени ценности на общността като
уважение към демократичните принципи.
Конструктивното участие предполага
гражданска инициатива, подкрепа и за
социалното многообразие и за социалната
интеграция, подкрепа за устойчивото
развитие и готовност да зачита ценностите и
личното пространство на другите индивиди.

Все още в областта на образованието преобладава подхода за преподаване на гражданското
образование чрез предоставяне на информация относно структурите на социалния, икономически
и политически живот. Развитието на умения и отношение бяха разглеждани не само като
второстепенна, но и трудна за изпълнение задача. Развитието на гражданската компетентност не
може да бъде ограничено само до уроците по обществени науки; то трябва да бъде поощрявано по
време на целия цикъл на училищен опит на ученика.
Практически е невъзможно да се възпитат добри граждани в училище, в което правилата на
училищния живот и атмосферата противоречат на принципите на отворената комуникация и
човешките права. Онова, което е важно, е какво е отношението към учениците по време на всички
дейности в училище, наличието на ясни правила на съвместен живот на учители и ученици,
процедури за справяне с конфликтни ситуации и включване на училищната общност в събития,
надхвърлящи пределите на училищната стая.
Отчитайки колко е важно широкото популяризиране на гражданското образование, Съвета на
Европа обяви 2005 за Европейска година на гражданското образование, а 2013 за Европейска
година на гражданите.
През 2005 една от главните цели бе развитието на уменията и гражданските позиции на учениците,
както и на техните познания за демокрация, държава и гражданско общество, което означаваше, че
правителствата, участващи в Европейския съвет признават, че гражданската компетентност на
младите хора все още не е на задоволително ниво.
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Поставянето на такава задача привлече и вниманието върху ключовото значение на формалното
образование (училището) за възпитанието на активно гражданство и популяризирането на
демократичната култура. Гражданското образование изгражда критическо мислене и умения за
съвместен живот.
То

насърчава

взаимното

разбирателство,

междукултурния

диалог,

солидарността

и

равнопоставеността между мъжете и жените, както и хармоничните отношения вътре в държавата
и между отделните държави. То съдейства за изграждане на знание за ценности и принципи като
свобода, политически плурализъм, човешки права и върховенство на закона, издигнати от Съвета
на Европа. То помага на страните членки ефикасно да използват инструментите по отношение на
човешките права, в частност при прилагането на Европейската конвенция за правата на човека.
През 2013 едно от основните изисквания ще бъде повишаване на общественото разбиране за
използване на европейските норми и политики и мобилизиране на гражданите за активно участие
в очертаване на общата политика на ЕС. Необходимостта от него произтича от изследването,
проведено от Европейската комисия през 2010: според него все още 48% от гражданите на ЕС не са
достатъчно информирани за своите права.

Европейски реферетни документи за гражданско образование


Декларация и програма на Съвета на Европа за гражданско образование, основано върху

правата и отговорностите на гражданите от 1999
Този документ подкрепя популяризирането на активно гражданство и участие чрез учене през
целия живот в различни формални и неформални образователни схеми.


В Лисабонската стратегия, публикувана през 2000 и в Работната програма за

постигане на целите на образователните и обучителни системи в Европа през 2002,
Европейският съюз включи активното гражданство в списъка на стратегическите приоритети,
призвани да направят Европа „най-конкурентната и динамична, основана на знанието, икономика в
света, с устойчив икономически растеж, с повече и по-добри работни места и по-голяма социална
кохезия”.6



Активното гражданство бе признато за важна цел от Болонския процес, който поставя

приоритети за висшето образование, както и от Европейската стратегия за Учене през целия живот
и Европейската политика за младежта.

6

Среща на Европейските министри на образованието, Братислава, Словакия, юни 2002, Работна програма за
продължаване на целите на образователните и обучителни системи в Европа, програма за работа за постигане на целите
на образованието и системите за обучение в Европа http://europa.eu.int/comm/education/doc/official.
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Необходимостта от обучение на учители по темата гражданско образование
От друга страна, доказано бе, че образователната система недостатъчно подкрепя учителите,
провеждащи гражданско образование. (C. Harrison, B. Baumgartl, stocktaking Research on Policies for
Education for Democratic Citizenship and Management of Diversity in Southeast Europe (Research on civic
education and diversity management in southern Europe, Strasbourg, Council of Europe, DGIV / EDU / CIT,
2001) .
Само в редки случаи програмите за обучение на учители по гражданско образование се провеждат
в рамките на обособена правителствена програма или на схема за прилагане на гражданско
образование. Най-често обучението на учителите по тази тема се ограничава до независимо
организирани курсове, семинари и конференции, провеждани от НПО, образователни институти и
професионални асоциации.
Учителите в началното училище имат нужда от по-обща подготовка, докато учителите в средното
училище имат нужда от подготовка, която да бъде „предметно ориентирана”. Затова е важно да се
обмисли въвеждането на различни форми на обучение за тези групи, както на образователно, така
и на обучително ниво.
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V. Как се преподава гражданско образование в четири
партньорски страни, участници в проекта – Италия, Дания,
България и Полша
В много страни гражданското образование се смята за приоритет на училищното образование.
Въпреки това, осъществяването на този приоритет приема различни форми. На ниво начално
образование в повечето страни то е интегрирано като или като част от преподаването на други
предмети или се въвежда като свързващо звено. След това, в рамките на средното образование, то
може да се предлага като самостоятелен задължителен или избираем предмет или да бъде
интегрирано в един или няколко други предмета като история, география и философия. Друга
възможност е да бъде заложено като междупредметна образователна дисциплина, така че
принципите на гражданското образование да присъстват във всички предмети на учебната
програма.
Следва кратък обзор на включването на гражданското образование в образователните системи на
четири страни, участнички в проекта CIVICO – Италия, Дания, България и Полша. Авторите са
насочили вниманието си към гражданското образование в средните училища, тъй като това е
основният обект на интерес на това помагало.

Италия
В Италия през последните шестдесесет години са предприемани различни опити за преподаване на
гражданско образование в италианската училищна система.
През 1958, 10 години след приемането на италианската Конституция, се прави опит за въвеждане
на предмета „Гражданско образование” в учебната програма на началните и средните училища.
Поради сложността и деликатността на предлаганата материя първата система е много слаба,
защото поражда безплодни дебати, разногласия, конфликти и абстрактни и безпочвени
съображения, още повече че времето е много ограничено: само два часа месечно в рамките на
преподаването по история и без поставяне на конкретна оценка. Темите са: организация на
демократичната държава, пазар на труда, национално застраховане, Конституция на Италия, права
и задължения на индивида към държавата.
В учебната програма за средното училище през 1979 „Гражданско образование” се определя като
„широко поле на културна и интердисциплинарна връзка със специфично съдържание”. Класният
родителско-учителски съвет ръководи този предмет чрез определяне също и на неговата програма.
Всички дисциплини се възприемат като проявления на едно компактно образование: говори се за
лингвистично образование, историческо образование, математическо образование и т.н.
Училището изпълнява своя дълг в гражданското образование чрез контакта си с външния свят и
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осъзнаването на ценностите, върху които е изградена Конституцията. Училищата предоставят
инструмент за критична оценка на събитията и за добиване на конкретен опит с действаща
демокрация в училище.
През 80-те години учебната програма за началното училище „Образование за демократичен живот”
се разглежда като „един от принципите и целите на началната училищна система.” Тя „подтиква
учениците да осъзнават идеите и действията си посредством ясно и прозрачно поведение,
отразяващо принципите на италианската Конституция”. Тази програма, близка до историята и
географията, предвижда предмета „социални науки” да предостави „инструментите за
първоначално знание за нашето общество и неговите институционални и политически
характеристики, позовавайки се главно върху историческите корени и идеали, залегнали

в

Конституцията.”
През 1995 и 1996 е направена нова крачка за преосмисляне и възраждане на още неукрепналото
„Гражданско образование”. Изправено пред заплетени и сложни социални и политически ситуации
(падането на Берлинската стена, Договорът от Маастрихт, глобализацията и др.) и актуални
проблеми

на

съвременността

(младежки

бунтове,

наркотици,

престъпност

и

точно

противоположното, авторекламата и желанието за участие), Министерството на образованието се
изкушава да даде възможност в училище да бъде представен всеки обществено значим въпрос.
Предвидено е да се извлекат от Конституцията понятийните, ценностни и правови основания за
решаване на множество обществено значими въпроси, но въпреки че министерска директива
оповестява бъдеща „цялостна програма за гражданско образование и конституционна култура”,
такава никога не влиза в действие.
Нещо наистина ново в областта на гражданската компетентност се появява с конституционен
декрет през 2001, когато на местната власт се предоставя по-голяма възможност за вземане на
стратегически решения. През 2003 във всяко италианско училище се предлага образование върху
основния принцип на „гражданско съвместно съществуване”, структурирано около шест теми:
гражданство, пътно транспортна сигурност, околна среда, здравна система, хранене, толерантност.
То е призвано да обхване преподавателите по всички дисциплини в координирано и интегрирано
усилие за целия училищен период

- най-малко 12 години – или поне до получаване на

професионална квалификация.
Последният опит, свързан с въвеждането на организирано обучение за придобиване на
„граждански компететности” в италианската образователна система, е през 2008 със законопроект,
одобрен от италианското правителство, който предлага създаването на предмет „Гражданство и
конституция”, който да бъде част от изучаването на обществени науки със собствена програма от 33
часа годишно и с отделна оценка за всички училищни степени и класове.
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Полша
Разпадането на комунистическата система и необходимостта от изграждането на институциите на
демократичната държава изискват и съответни промени в гражданското образование; първият
симптом за това бе премахването на идеологическите клишета от предмета, който по времето на
комунистическия режим има различни наименования (например: гражданско образование, увод в
науката за обществото).
След 1989 предметът е запазен в учебната програма като „Знание за обществото” и се смята, че
чрез него учениците ще добият основни познания за държавата и модерния свят. В известен
смисъл, предметът се превръща в продължение на преподаването на съвременна история. Нещо
повече, предметът се води почти изключително от учители по история, за които традиционните
часове не са достатъчни, за да обхванат и най-новата история.
„Знание за обществото” днес се преподава като отделен предмет в двете образователни нива: в
прогимназията и в гимназиалния курс. Елементи от него присъстват и в началното училище като
интегриран предмет наречен „История и общество” и като направление в образованието –
„Образование за живот в обществото,” който се състои от три модула – образование за живот в
семейството, регионално образование – културно наследство на регионите и патриотично и
гражданско образование.
Гражданското образование в прогимназията състои от три отделни модула: образование за живот в
семейството, гражданско образование и образование за активно участие в икономическия живот. В
прогимназията учениците обсъждат социологически проблеми, свързани с функционирането на
групата, научават за модерната политическа система, запознават се отблизо с полската
Конституция. Те учат за това как функционира местната власт, но също така получават знания за
правата на човека и как да ги отстояват, ако те бъдат нарушени. Преподавателите карат учениците
да осъзнаят колко е важна етиката в обществените отношения.
Предметът „Знание за обществото” в гимназиалния курс е по-интердисциплинарен. Той се състои
от четири елемента: социологичен (общество), политически (политики), правен (право) и елемент,
отнасящ се до международните отношения (Полша, Европа, светът). Сред образователните цели,
изброени в програмата, са например: развитие на чувство на отговорност към обществото и
държавата, възпитаване на социални и граждански добродетели, патриотизъм и отговорност към
общото благо, придобиване на умения за разбиране и прилагане на законовите разпоредби,
развитие на културната и националната идентичност.
През 1999-2000 Международната асоциация за образование (IEA) проведе сравнително
международно изследване върху гражданското образование, което показа, че сред наблюдаваните
28 страни полските ученици на възраст 14 години показват най-високото ниво на гражданско
знание, но не са твърде активни в прилагането му на практика.

18

България
Важна заслуга на образователната реформа от 1999 г. е включването в учебния план на българските
училища на културнообразователна област „Общестевни науки, гражданско образование и
религии” (ОНГО). ОНГО е нова културнообразователна област, призвана да разшири и фокусира
знанието по основни проблеми на съвременния свят. Подходът е междупредметен. Предметите,
включени в тази образователна област са съзвучни с общите идеи за възприемане на индивидите
като неделима част от демократична гражданска общност. Всички предмети в учебните планове от
1-12 клас дават възможност за работа за изграждане на социални и граждански компететности у
учениците. В учебните програми, по-голяма отговорност за изграждането на социални и
граждански компететности у учениците е възложена на предмети като: родинознание, човекът и
природата, човекът и обществото (в началното образование), литература, езици, история и
цивилизация, география и икономика, психология и логика, етика и право, философия, и свят и
личност (в средното образование).
Въпроси, свързани с демокрацията, човешките права, културата на мира и междукултурния диалог,
са в центъра на българските учебни програми по обществени науки. Наредба № 2 от май 2000 г.
официално въвежда Държавни образователни изисквания (стандарти) за Обществени науки и
гражданско образование за всеки от аетапите на обучение в училище. Тези документи очертават
основните характеристики на гражданското образование (съдържание, цели, подходи) и
формулират специални изисквания за него в системата на училищата за общо задължително
образование. Стандартите описват знания и умения, съставляващи основата на гражданското
образование, които учениците трябва да усвоят в резултат на задължителната училищна
подготовка. Основната цел на съвременната образователна програма е да възпита у учениците
отношение на толерантност и уважение към културната идентичност и многообразие, да ги
запознае с универсални ценности, да ги накара ясно да осъзнаят националната си идентичност и да
ги научи да изграждат позитивни междуличностни и междуетнически контакти.
Предметът „История и цивилизация” е дефиниран като средство за изграждане на духовната и
гражданска същност на индивида. Специфичната цел е „да подпомогне младия българин в
неговата/нейната ориентация, приспособяване и реализация в съвременното демократично
общество и да създава умения за активно гражданско участие в обществения живот,
отличаващ се с културно многообразие и глобализация”. По-нататък се посочва насърчававането
на индивидуалната активност като основна гражданска ценност в съвременния свят и на
българската културна идентичност като традиционно европейска. Специално внимание се отделя
на ценностната ориентация. Смята се, че основните принципи на преподаването по история са
първостепенните ценности на съвременния свят (човешки права, върховенство на закона,
демократични ценности и национална и европейска идентичност). Важна цел на „География и
икономика”та (9-12 клас) е да се взема под внимание и да се оценява приемането на
универсалните човешки ценности в съвременните политически и икономически световни събития.
Предметите в цикъла по Философия (психология, логика, етика и право) имат за цел да ориентират
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учениците в тяхното отношение към самите себе си, другите и света и да спомогнат те да се
възприемат като автономни личности и свободни граждани посредством: изграждане на
гражданска култура чрез запознаване с неотменимите човешки права, ценностите на демокрацията
и средствата за ефективно участие в обществения живот; тяхната подготвеност за свободно и
отговорно поведение по отношение на човешките права и ценности и върховенството на
демократичния закон; и посредством изграждане на култура на толерантност, сътрудничество и
ненасилие. „Психология и логика”, например в 9-ти клас, се занимава с критическо мислене, екипна
работа, приемането на различията сред хората и социалните групи и изграждането на житейски
умения в един свят на разнообразие и толерантност.
„Свят и личност” (12ти клас) е разработен като обобщаващ и интердисциплинарен предмет,
насочен към практически занимания по гражданско образование. Неговите цели са дефинирани
както следва: изграждане на връзка между постиженията по други предмети, свързани с
гражданското образование; разширяване на гражданското образование отвъд границите на
училищните предмети; даване възможност на учениците да покажат способностите си като
граждани на базата на личния си житейски опит; и повишаване на съзнанието за собствената им
значимост и отговорност за колективни действия в България, Европа и света.7

Дания
Отговорното гражданство е част от общата цел на началното, първата и втора степен на средното
образование в Дания, но не съществува като отделен предмет. Следователно то може да се
разглежда като интердисциплинарна тема.
Децентрализираният характер на датската образователна система означава, че позовавания на
национална учебна програма са невъзможни. Учебната програма се решава на общинско ниво.
Въпреки това, съществуват две области – обществени науки и история, които съдействат за
„демократичното възпитание или образование” на учениците в началното и първата стапен на
средно образование. Приложим интердисциплинарен предмет е здраве и сексуално образование и
науки за семейството.
Целта на преподаването на предмета обществени науки в началното и началното средно
образование е:


Да развие у учениците желание и умение да разбират всекидневния живот в обществена

перспектива и активно да участват в демократичното общество;


Да развие у учениците усет към историята и обществото, критично отношение и умения за

наблюдение, анализ и оценка на националните и международни ситуации и конфликтите в
обществото;

7
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Да спомогне за активното участие на учениците в развитието на обществото на базата на

лично изградена ценностна система. Те трябва да изработят у себе си чувство на отговорност при
изпълнението на общи задачи и да получат знания за обществото и неговите исторически корени.
Предметът обществени науки има четири основни области, а именно: „човек и държава”, „човек и
общество”, „човек и култура” и „човек и природа”.
В началното и прогимназиалното образование три области се отнасят до предмета история, а
именно:

„минало

и

настояще”,

„време

и

пространство”

и

„интерпретация

и

посредничество/комуникация.”
Целта на предмета история е :


Да укрепи съзнанието за история и идентичност у учениците и да засили желанието и

мотивацията им за активно участие в демократичното общество;


Да развие тяхната сетивност за живота на хората и условията на живот през вековете

посредством взаимодействието между минало, настояще и бъдеще и по такъв начин, да доразвие
тяхното разбиране за – и отношение към – тяхната собствена култура, другите култури и
взаимодействието на човека с природата;


Да даде на учениците възможност да добият представа за – и да се задълбочат върху -

приложими области на знанието, докато в същото време засили усещането им за приемственост и
промяна.
Що се отнася до целите и съдържанието в горния курс на средното образование, Министерството
на образованието определя по-конкретни правила, свързани с преподаването, като например
съдържанието, обхвата и вида на отделните предмети, кои предмети са задължителни и нивото, на
което те се предлагат.
Въпреки схващането, че всички предмети изпълняват общата цел на гражданското образование, в
действителност се очаква два от тях да изпълняват тази задача – История и Граждански и
обществени науки.
Главната цел на Историята, съвместно с Гражданство и обществени науки, е учениците да
продължават да развиват и изострят историческата си култура, така че да могат да разберат как те
самите и другите непрекъснато тълкуват околния свят въз основа на собственото си разбиране на
настоящето, интерпретация на миналото и ориентация към бъдещето. Това им дава възможност да
проумеят настоящето и да участват във формирането на своето бъдеще и бъдещето на обществото,
получавайки по такъв начин основа за включване в демократичните процеси в обществото.
Преподаването следва да се основава върху зачитането на човешките права.
Задачата на обществените науки е да развие разбирането на учениците за социални контексти и да
ги научи да използват термини, теории и методологии от социалните науки за интерпретация на
света. Разбирането на връзката между индивидуалния потенциал и развитието на обществото е
централна тема на преподаването.
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Учениците трябва да добият представа за сложната мрежа от социални връзки, в които индивидите
участват. Те трябва също така да разбират, че обществото се състои от непрекъснато променящи се
социални, политически и икономически структури и контексти, и че развитието на обществото се
определя от умишлени и непреднамерени действия на индивидите, групите, институциите,
компаниите, партиите и т.н. Това разбиране им дава възможност да изградят у себе си критично
отношение към обществото. Те биват насърчавани да участват активно в планирането и
преподаването на часовете и това ги учи да се включват в процеси на взимане на решения.8

VI. Структура на плановете на уроците и съвети за тяхното
използване
Умения, които учениците могат да развият чрез програмата на Наръчника:


Способност да разбират как функционира нашата демократична система



Способност да се включват и да участват в обществени/социални инициативи



Способност за промяна чрез действие



Способност за зачитане на човешките права във всекидневната практика



Способност за мирно разрешаване на конфликтите



Способност да възприемат проблемите от гледната точка на другите



Способност да вземат граждански решения



Екологична чувствителност

Отношения, които Наръчникът се стреми да развие:


Активност и отвореност



Уважение към културните и социални различия



Вяра и честност



Уважение към себе си и към другите

Ценности, които Наръчникът се стреми да изгради у учениците:


Права на човека



Равенство



Свобода



Справедливост



Мир



Плурализъм

8
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Устойчиво развитие

Практическата част на наръчника се състои от 43 плана на уроци, разработени от автори от четирите
страни партньори – Италия, Дания, България и Полша.
Авторите осъзнават колко различни са начините на преподаване на гражданско образование в
европейските образователни системи на отделните държави и стремежът им е да разработят
учебни материали, които да могат да се използват от учителите от различни страни, независимо от
образователната система. Затова плановете на уроците не са учебна програма за отделен предмет,
който е единен, последователен и затворен. Различните сценарии (планове на уроци)
представляват отделни единици и дейностите, изпълнявани въз основа на тях, могат да се
провеждат отделно и /или да се интегрират във вече съществуващи учебни програми. Плановете на
уроци са разработени и по такъв начин, че да могат да бъдат включени в съществуващата учебна
програма по гражданско образование като допълнителен елемент или да бъдат използвани при
преподаването на други предмети, в които има включени елементи на гражданско образование.
Плановете на уроци, представени по-нататък, са подбрани с оглед да бъдаг колкото е възможно в
по-голяма степен транснационални, да могат да се ползват от учителите във всяка европейска
страна, затова авторите са се стремили да премахнат от тях всякакви тясно национални елементи и
да им придадат универсално измерение.
Учителите, които ще използват представените планове на уроци, могат да ги ползват в
непроменена форма (както са в наръчника) или да ги приспособят и да ги променят съобразно
нуждите си (например, за различна възрастова група ученици, различни проблеми и т.н.).
Авторите искат само да бъдат уведомявани за разработването на нов текст, базиран върху или
вдъхновен от плановете, включени в наръчника Civico – особено сме важно –е това да става в
случай, че предстои публикуване на новите материали в печатен или електронен формат.
За да дадат възможност за по-гъвкава употреба на предлаганите планове на уроци, партньорите ги
групираха по теми. Ключът към избора на темите е в тяхното специално значение и приложимост
във връзка с преподаването на гражданска компетентност и постигане на учебните задачи:


Общи въпроси – демокрация, право, справедливост



Гражданство и моята страна



Местна общност и самоуправление



Гражданство и ЕС



Човешки права и мултикултурен аспект



Опазване на околната среда


Гражданското образование в традиционните училищни предмети, илюстрирано чрез
математиката
Всички планове на уроци са разработени в два времеви варианта: 45 минутен (предназначени
главно за интегриране в стандартно разписание на учебни часове) и 90 минутен (подходящ, за
23

училища с модулна организация на редовните учебни часове и също така подходящ за извънкласна
работа или за курсове, организирани от НПО).
Всички планове на уроци са разработени по един и същи модел. Той съдържа информация за
автора и от коя страна е той/тя, заглавие на урока, препоръчителната възраст на учениците, брой на
участниците в групата и времетраене на урока. Включени са също така образователните цели,
допълнителни материали, необходими за провеждане и описание на урока от гледна точка на
учителя и на ученика. Авторите също така са си позволили да предложат набор от методи за оценка
на учениците.
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VII. ПЛАНОВЕ НА УРОЦИ

VII/1. Общи въпроси – демокрация, право,
справедливост
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1. Действителността, в която живеем, няколко думи за демокрацията
Страна партньор:
Автор на урока:
Тема на урока:
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Необходими
пособия:

ПОЛША
Зузана Реймер
Общи теми – демокрация, право, справедливост
20 – 30 ученици
14-18
45 мин.
•
Въведение в определението за демокрация и основните й принципи
•
Задълбочено разбиране на демократичните принципи
•
Стимулиране на творчеството и уменията за работа в екип
След урока ученикът:
•
Изброява демократичните принципи
•
Разбира и обяснява демократичните принципи
•
Може да използва помощни материали
•
Определение за демокрация (взето от учебника или Уикипедия)
•
Разпечатка (за всеки ученик поотделно) на материал, описващ
принципите на демократичната държава (от Уикипедия или друг източник)
•
Малки листчета хартия – всяко с отпечатан по един демократичен
принцип
•
Кутия за листчетата с принципи (или друг контейнер, от който
учениците могат да теглят листчета с принципи)

Увод:
Представя темата на учениците. Казва им, че по време на урока ще проучат по-задълбочено какво
представлява демокрацията.
Дейност на ученика:
Дейност на учителя:

Учениците
1.
Пита учениците какво е демокрацията (записва отговорите на
споделят какво знаят за
черната дъска).
демокрацията.
2.
След като събере отговорите на учениците, говори за

Всеки ученик
етимологията на думата „демокрация” и за това къде се е зародила
прочита „Принципи на
тази политическа система.
демократичната държава”.
3.
Приканва учениците да разгледат по-подробно как
функционира демокрацията и какви са нейните принципи.

секи отбор изтегля
4.
Разделя учениците на 7 отбора и казва на отборите да седнат
един демократичен
заедно.
принцип, който да
5.
Обяснява задачата:
илюстрира с кратка
•
Всеки отбор получава материала „Принципи на
сценка.
демократичната държава”

По отбори,
•
Всеки отбор изтегля (от кутията) листче с един принцип.
учениците подготвят
•
Отборът измисля кратка сценка, илюстрираща изтегления
сценките.
принцип (отпуснете 15 мин. за подготовка) и след това я представя

Отборите
пред класа (1 мин.).
изиграват сценките си
•
Останалите ученици трябва да познаят кой демократичен
пред класа – останалите
принцип илюстрира сценката.
ученици се опитват да
6.
След това на всеки ученик се предоставя материала
отгатват кой принцип е
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„Принципи на демократичната държава” за самостоятелен прочит
илюстриран
7.
Иска от учениците да напишат списък с принципи за своя
(продължителността на
отбор и да подготвят кратки сценки.
всяка сценка трябва да
8.
След изтичане на времето за работа на екипите, всеки отбор
бъде най-много 1 минута)
представя сценките си пред класа.
Заключение/обобщение
За обобщение на урока напишете демократичните принципи на черната дъска.
Демокрация – (старогръцки δημοκρατία demokratia „управление на народа”,
произлиза от demos „хора” и κρατέω krateo „Аз управлявам”) форма на
управление, при което източник на властта е волята на мнозинството хора (те
управляват директно или чрез своите представители). Парламентарната
демокрация днес е най-разпространената форма на демокрация. Конституцията
гарантира съществуването на демокрацията (с изключение на Израел и
Великобритания, които нямат един документ за цялата конституция).
Демокрацията произхожда от древна Гърция (виж: Атинска демокрация).
Принос за демокрацията са дали и Древен Рим, Европа, Северна и Южна
Америка. Демокрацията е наречена върховна форма на власт и се е
разпространила широко по цялото земно кълбо
Източник: http://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja

Интернет
адреси на
материали,
които трябва да
се използват по
време на
уроците
(помощни
материали)линкове/статии
и т.н.

Принципи на демократичната държава
Демократична държава – конституционна държава, правова държава, която
прилага принципите на: суверенитет на народа, плурализъм и разделение на
властите.
Принципи на демократичната държава (основни демократични принципи):
1. Върховенство на народа – източник на властта е народът, който има правото
да решава и да води преговори по най-важните проблеми на държавата
(непряка власт чрез избора на парламент, президент или чрез използване на
правото на вето и гражданска инициатива). Демократичната държава може да
даде правото на гражданско неподчинение.
2. Принцип на плурализма – прилага се в политическата, социалната,
идеологическата и икономическата сфера. Политическият плурализъм
позволява съществуването на множество партии и други политически
организации, които са независими от държавната власт или една от друга. Те
могат да създават програми и организационни структури, да имат различна
идеологическа идентичност. Могат да се съревновават свободно помежду си (в
рамките на съществуващия законов ред) за подкрепата на избирателите, която
им позволява да управляват страната. Други могат да съставят опозиция или да
търсят начини да въздействат върху държавната политика.
3. Принцип на разделение на властите – държавната власт е разделена на
законодателна (отговорна за написването на законите), изпълнителна (която
прилага законите на практика) и съдебна (разрешава спорове в рамките на
действащите закони) власт.
4. Принцип на правовата държава – Правова държава съществува, когато
организацията и дейностите й се основават на закона. Законът описва
отношението между властите, както и между властите и индивидите и
законовите общности и индивидите. В такава държава равенство на гражданите
е гарантирано. Всичко, което не е забранено със закон, е позволено. Правата на
едни са ограничени за сметка на правата на други. Народът и държавата са
обвързани със закона. Законът стои над държавата. Принципът на
мажоритарност е основата, върху която се определят гражданските права.
27

5. Конституционализъм и правовата държава – конституционализмът се
определя като форма на управление, основана върху конституцията и също така
упражняването на власт в съответствие с фундаменталните принципи. Той също
се свързва с правовата държава, тоест управление, обвързано със закона.
6. Принцип на представителност – непряка власт, представителите са избирани
на циклични и свободни избори и гласуването е тайно. Хората не управляват
директно, а избират свои представители, които са отговорни пред тях.
7. Принцип на ограничената мажоритарна власт или мажоритарна власт при
зачитане на правата на малцинствата – мажоритарна власт с уговорката, че
никое малцинство не е потиснато. В началото той се е отнасял главно до
религиозните (лорд Актън не е могъл да следва във Великобритания, защото
бил католик) и етническите малцинства и едва напоследък до политическите
малцинства.
Препоръчителна дейност за оценка:
Дискусия:
•
По-трудно или по-лесно отколкото си го представяхте се оказа представянето на
демократичните принципи?
•
Кой принцип се оказа най-труден/най-лесен за представяне/познаване. Защо?
•
Научихте ли нещо повече за демократичните принципи? Много или малко знаехте за тях
предварително?
Възложете на учениците да ви отговорят (устно или писмено) на въпроса: „Кой демократичен
принцип ви се струва най-близък? Защо?”
Приложете източниците, върху които сте построили урока си.
Библиография
•
K. A. Wojtaszczyk, Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik. Zakres podstawowy. Wyd. WSiP ,
Warszawa 2004. ISBN 83-02-09146-4
•
T. Żyro, Wstęp do politologii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004. ISBN 83-01-14202-2
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2. Да живееш в демократична държава
Страна партньор:
Автор на урока:
Тема на урока :
Препоръчителна група брой/тип:
Препоръчителна възраст на учениците:
Препоръчително време:

ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни пособия :

Полша
Ярослав Пута

Общи проблеми: демокрация, закони,
справедливост
20-30 ученика – работа в малки групи.
14-18
1,5 часа или 2 х 45 мин.


Въвеждане на термина „демокрация”

Обясняване на начина на функциониране
на демократичния избор.

Въвеждане на темата за избирателни права
и колко е важно да бъдат използвани

Укрепване на нагласата на учениците за
съзнателно участие в политическия живот на
техния град и на страната.

Повишаване на нивото на ученическа
активност в живота на училището и класа.

Създаване на група за вземане на решения
в класа.

Листове хартия

Химикалки

Черна дъска

Тебешир или маркер

Увод:
Учителят въвежда определение на термина „демокрация”, като подчертава, че въпреки различните
държавни системи, действащи в ЕС, в основата си всички те се основават на демократичния подход.
(5 мин.)

Дейност на учителя:

Първата стъпка на урока е
изборът. Учителят разделя учениците
на три групи.

След като тримата кандидати
са избрани, учителят обявява избора.
Той/тя трябва да посвети по 5 мин. на
всеки кандидат и да им помогне да
формулират кратък текст, с който да
рекламират кандидатурата си.

След гласуването, учителят
събира бюлетините, преброява
гласовете и написва резултатите на
черната дъска.
 Учителят инициира дискусия върху
проведените избори. Той/тя
пита учениците какво е
ръководило избора им, каква

Дейност на ученика:

Всяка група избира по един представител,
който ще се кандидатира за пост във Временното
правителство на класа (5-10 мин.)

Всеки кандидат обмисля аргументите, с
които да убедят класа да гласува. Те написват
кратки предизборни речи. (15 мин.)

В същото време останалата част от класа
приготвя бюлетините. Всеки ученик пише имената
на тримата кандидати на лист хартия и поставя
празни скоби след всяко едно от тях.

Готовите кандидати оповестяват речите си
по азбучен ред, според първата буква на
фамилията си. (10-15 мин.)

След края, останалата част от класа
използва бюлетините за избор на кандидата за
поста временен министър-председател. (5 мин.)

Кандидатът, събрал най-много гласове,
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информация им е липсвала,
дали са гласували за кандидата
от своята група или да
променили решението си – и
ако да – защо.

Учителят съобщава, че в
продължение на една седмица
новоизбраното правителство ще
взема всички решения в класа.

Учителят иска от учениците,
които все още са разделени на 3
групи, да напишат по едно
предложение на група за нормативен
акт, целящ подобряване работата на
класа.

отива до урната и преброява гласовете, като
записва резултатите на черната дъска. (10 мин.)

Учениците обменят мисли относно
проведения избор. (10 мин.)

Учениците вече могат да предадат своите
предложения за нормативни актове – разбирани
като промени, които биха желали да видят в
работата на класа.

Групите записват идеите си за промени.
(10-15 мин.)

И трите нормативни документа трябва да
бъдат предложени за гласуване от трима
представители на класа. (5-10 мин.) Ако законът
бъде приет (три гласа „за” или два гласа „да” и
един – „против”), той ще бъде добавен в писмен
вид към набора от правила, създадени по време
на урок 2-3. В случай, че бъде отхвърлен (три гласа
„против” или два гласа „против” и един – „за”),
законът няма да бъде приложен. В случай на
равен резултат ( 1 глас „за”, 1 глас „против” и 1
„въздържал се”), гласуването следва да бъде
отложено и е препоръчително предложението да
бъде преработено допълнително. Ако 2 или 3
души се въздържат от гласуване, вотът се анулира
и също така се препоръчва по-нататъшна работа
върху проектозакона. Това трябва да стане в
свободното време на учениците от
консултативното временно правителство на класа.

Заключение/обобщение:
В края на урока, учителят съобщава на учениците, че след като получат право да гласуват
всеки от тях ще попадне в подобна ситуация по време на избори за представители на
страната в правителствените институции. Учителят подчертава колко важен е
информираният избор и добиването на знания за програмата на кандидата. (5-10 мин.)

Позовавания: основни източници/
линкове в интернет, статии и т.н.

Примери за определение на термина
„демокрация” могат да се извлекат от различни
социологични публикации. Също така могат лесно
да се намерят в интернет: http://www.democracybuilding.info/definition-democracy.html

Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят поставя кутия на видно място в класната стая, в която учениците могат анонимно да пускат
бележки с мнения за проведеното упражнение.
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:

В продължение на поне една седмица учителят наблюдава поведението на учениците в
контекста на поемането на инициативи, въвеждането на промени и сътрудничество с
избраните представители на класа.
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VII/2 Гражданството и моята страна
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3. Аз, съзнателен и активен гражданин на моята страна: съвременна история
на моята страна
Страна партньор:
Автор на урока:
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни
пособия :

Италия
Масимо Маркончини

1 клас – работа в малки групи
14-17

1.5 часа за дейност на учителя + 1.5 часа за дейност на ученика


Да изяснят за себе си спорни моменти от историята на своята
страна. Имаме предвид онези ключови драматични събития, довели
до настоящето й геополитическо положение.

Да знаят кои са нейните основоположници и върху какви идеали
са изградили държавата, в която учениците живеят.

Да имат понятие дали все още има неразрешени въпроси,
свързани с целостта на държавата.

В ежедневието си или в живота на училището 14-18 годишните
ученици неминуемо са се сблъсквали с теми, свързани с историята на
тяхната страна, без да се задълбочават или да насочват вниманието си
ясно и категорично към определени теми.

Листове хартия

Химикалки

Увод:
Всеки гражданин, независимо от възрастта си, трябва да изживява разумно
принадлежността си към своята страна, без да изпада в гневен национализъм и
шовинизъм, но и със силно и дълбоко вкоренено чувство за съзнателна и активна
съпричастност. От изключителна важност е да познава своята страна и нейната история,
нейните правила и политическа организация.
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:

Учителят разяснява избрани

Исторически преход. Всяка малка работна
моменти от най-новата история.
група формулира въпрос, мнение за възлов

Учителят дава оценка на
момент от историята на страната си.
възможните връзки, които могат да се 
На по-късен етап, целият клас се опитва да
направят с по-старата история.
си представи какво би станало, ако вместо дадено

Учителят разяснява биография
решение е било взето друго.
на един или няколко
основоположници на държавата.
Заключение/обобщение:
Учителят иска от учениците да обсъдят въпроса, колко важно е да познаваш миналото, за да можеш
по-добре да разбереш настоящето.
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm
Позовавания: източници/линкове в

глобалната мрежа/статии и т.н.

Съвременната история на страната.
Биография на един или на повече държавници.
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Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за работа в група

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите, поставени от урока

Умение за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне на
резултати)

Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците по
изследваните граждански значими въпроси.
Приложете помощни материали, ако такива могат да се намерят – напр. описание на конкретни
случаи/ задачи/илюстративен материал и.т.н.

- Географски карти от различни исторически периоди
- Хронологични таблици
- Документални исторически филми
- Биография, някои произведения и видео материал за Ст.Стамболов:
http://www.slovo.bg/showbio.php3?ID=161;
http://www.slovo.bg/showauthor.php3?ID=161&LangID=1 ;
http://www.youtube.com/watch?v=Us39S7k7Dos
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4. Аз, съзнателен и активен гражданин на моята страна: форма на
управление и общи правила на съвместното съществуване
Страна партньор:

Италия

Автор на урока:

Масимо Маркончини

Тема на урока :
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст
на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни
пособия :

Гражданството и моята страна
1 клас – работа в малки групи
16-17

1.5 час дейност на учителя + 1.5 часа за ученическа дейност
Учениците вероятно нямат ясна представа за това какво означава
съответната форма на управление на тяхната страна, нито пък са
запознати с конституцията (или обичаи и употреби, които я заместват
там, където тя не съществува в писмена форма). Конституцията е
основополагащ елемент от държавната организация.

Учениците да научат каква е институционалната форма на
тяхната страна и основните й характеристики.

Да научат общите правила на съвместното съществуване в
собствената им страна и последствията от собствените им права и
задължения.

Да развият по-добре чувството си за принадлежност към
националната общност и да осъзнават себе си като граждани в
смисъла на носещи по-голяма отговорност.

Да започнат да осъзнават себе си като потенциална бъдеща част
от управлението на страната си.





Листове хартия
Химикалки
Дъска
Маркери

Увод:
Всеки гражданин, независимо от възрастта си, трябва да чувстват принадлежността си към
своята страна разумно, без гневен национализъм и шовинизъм, но със силно и дълбоко
вкоренено чувство за съзнателна и активна съпричастност. От изключителна важност е да
познава своята история, нейните правила и политическа организация.
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:
Учителят представя няколко различни
форми на управление, заедно с анализ
на формата на управление в


Учениците благодарение на
предоставените им ресурси, но също и
благодарение на собствените си идеи ще могат
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Италия
Страна
партньор
собствената
им:страна,
както и

Конституцията – поне като структура и
основополагащите й принципи.
Учителят организира дискусионен
форум сред учениците от класа.
Въпроси

предлагани

откриете

по

за

надолу

форума
в

да направят критическа и аргументирана
преценка на институционалната система и да
предложат възможни вариации на предвиденото
в Харта на правата. Всяка малка група ще
предложи по 3 варианта, после учителят ще
запише всички на дъската и учениците ще
изберат петте най-добри според тях.

ще

графа

„Препоръчителна дейност за преценка на
резултата”.

Заключение/обобщение:
Учителят иска от учениците да обсъдят значението на това да имаш или не писмена конституция.
Позовавания: основни източници/ линкове в
Конституционни права.
интернет, статии и т.н.
Конституция на РБ
http://www.parliament.bg/bg/const/

Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите поставени от урока

Умение за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне на
резултати)

Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците по
изследваните граждански значими въпроси

Умение за използване на нови компетентности в типична ситуация
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:
Въпроси предлагани за форума:
Каква е формата на управление на твоята страна?
Каква е била предишната форма?
Налична ли е писмена конституция в твоята страна?
Опитай да отличиш по-важните пасажи в конституцията. Обоснови се.

5. Аз, съзнателен и активен гражданин на моята страна: институцията на
моята държава
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5. Аз, съзнателен и активен гражданин на моята страна: институцията

на моята

държава
Автор на урока:
Тема на урока :
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст
на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни
пособия :

Масимо Маркончини

Гражданството и моята страна
1 клас – работа в малки групи
16-17

90 мин. дейност на учителя + 90 мин. за ученическа дейност

Учениците знаят кой ръководи страната им, но най-вече какви
са неговата роля и функциите му.

Учениците познават структурата на държавата си и
конституционните институции и как техните представители се избират
от гражданите.

Учениците правят разлика между законодателна, изпълнителна
и съдебна власт; оценяват (дори в случай, че не са съгласни)
постановката на Монтескьо, който иска тези власти да бъдат
разделени и независими.

Учениците знаят как се създават законите в тяхната страна и как
се прилагат тези закони. Учениците познават функциите на
правителството в тяхната страна .
Сега учениците, благодарение на познанията си върху историята на
страната си, формата на управление, както и на конституцията са в
състояние да се запознаят и да научат каква е организацията на тяхната
държава, политическата и административна система и как
функционира тя.

Листове хартия

Химикалки

Увод:
Всеки гражданин, независимо от възрастта си трябва да чувстват принадлежността си към
своята страна разумно, без гневен национализъм и шовинизъм, но със силно и дълбоко
вкоренено чувство за съзнателна и активна съпричастност. От изключителна важност е да
познава своята страна и нейната история, нейните правила и политическа организация.
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:
Учителят разглежда конституционния
законов порядък; обръща специално
внимание върху разделението на
властите между различните
конституционни институции и как те се

Моят клас е Парламент.
След като учениците придобият познания и
умения, те могат да се опитат да напишат закон
(по един за всяка малка група) по въпрос, който
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определят или избират. Особено
внимание обръща върху разликата
между законодателна и изпълнителна
власт и между функциите на
предлагане и приемане на законите.

ги вълнува и по който те могат да предложат
принос с помощта на учителя. Предлагането на
закон не е само дидактическо упражнение, но би
могло той да бъде представен чрез съответните
институции пред изпълнителната власт или пред
хора с подобни правомощия.

Заключение/обобщение:
Учителят иска от учениците да помислят доколко настоящият урок е важен, с оглед на това да
станат активни граждани на страната си.

Позовавания: основни източници/
линкове в интернет, статии и т.н.

Конституционни права.
Конституция на РБ
http://www.parliament.bg/bg/const/

Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:




резултати)

Активно участие
Способност за работа в група
Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите поставени от урока
Умение за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне на



Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците по
изследваните граждански значими въпроси
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:
Писмени въпроси
1. Кой е държавен глава и какви са функциите му?
2. Как се избират институциите във вашата страна?
3. Как се създават закони?
4. Какви са характеристиките на вашето правителство?
5. Законодателната, изпълнителната и съдебната власт разделени и независими ли са?
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6. Гражданинът и неговата/нейната роля в обществото
Страна партньор

Полша

Автор на урока

Зузана Реймер

Тема на урока

Гражданството и моята страна

Препоръчителна
група брой/тип

20 – 30 ученици

Препоръчителна
възраст на
учениците

14 -18

Препоръчително
времетраене

45 минути

ЦЕЛИ

•
Да запознае учениците с понятието гражданско общество
•
Да привлече вниманието на учениците към ролята на гражданина в
процеса на укрепване на демокрацията и гражданското общество
•
Да стимулира творчеството и уменията им за работа в екип

Задачи на урока

•
Може да обясни как функционира гражданското общество
•
Може да посочи предимствата да се живее в гражданско общество
•
Може да посочи кои качества на гражданина допринасят за
развитието на гражданското общество

Необходими
пособия

•
•
•

Хартия за флипчарт
Маркери
Моливи

Увод:
Представете темата на урока. Кажете на учениците, че по време на урока ще се запознаят поотблизо с това, какво представлява гражданското общество и каква е ролята на гражданите в
такова общество.
Дейност на учителя:
1.
Раздава материала „Гражданско общество”.
2.
Посочва един от учениците да го прочете на глас.
3.
Пита учениците как разбират определението. Иска от
тях да дефинират със свои думи какво представлява
гражданското общество. Ако те имат проблеми с
разбирането, пита ги какво разбират под „самоорганизация”
или „подтик от държавните власти”. Ако е необходимо,
обяснява тези термини и дава примери. По подобен начин
поставя на учениците въпроса, как „вниманието към
нуждите на обществото”, „интереса към обществените
дела и „чувството за отговорност” се проявяват на
практика – насочва вниманието на учениците към
проявленията на демокрацията, споменати в материала
4.
Разделя учениците на отбори (от 3 до 6 ученици в
група).
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Дейност на ученика:
1.
Учениците прочитат и
анализират самостоятелно
материала „Гражданско
общество”.
2.
Учениците работят по
групи и подготвят плакат, който
представя гражданина в
гражданското общество.
3.
Групите представят
плакатите си.

5.
Казва на учениците, че задачата на всеки отбор е да
нарисува/представи графично гражданина в гражданското
общество, използвайки информацията в раздадения
материал – какви са неговите/нейните характеристики,
какво той/тя прави (какви дейности предприема), какво
мисли, как изглежда.
6.
Дава на учениците 20 минути за екипна работа.
7.
Иска от тях да представят накратко своя плакат (да
„запознаят” останалите с техния гражданин) и записва
идеите на учениците.
Заключение/обобщение
В заключение попитайте учениците какви облаги биха могли да се извлекат от това, че живеят в
гражданско общество. Напишете отговорите им на черната дъска.
Интернет адреси на
материали, които
трябва да се
използват по време
на уроците (помощни
материали)линкове/статии и т.н.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo _obywatelskie
„Гражданско общество – общество, което се характеризира с активност и
способност за самоорганизация, както и със способността да определя и
постига цели без подтик от страна на държавните власти.
(…)
Основната характеристика на гражданското общество е засилената
чувствителност на неговите членове към нуждите на обществото и
стремеж за тяхното задоволяване, което предизвиква интерес към
обществените (общности) дела и чувство на отговорност за добруването
на обществото.
(…)
Примери за прояви на гражданско общество:
•
Социална активност
•
Неправителствени организации (граждански сдружения с
нестопанска цел, които действат по собствена инициатива в името на
определен обществен интерес)
•
Самоуправление (вземане на решения независимо от
действащата власт/власти, с допълваща функция по отношение на
носителя на властта напр. училище, завод или държава)
•
Доброволчески труд
•
Сътрудничество в името на доброто на общността
Разумно и устойчиво развитие е развитието, основано на рационално
управление на културните и естествени ресурси на местно и световно
равнище, които са крайни, не се подновяват или имат ограничена
способност за реконструкция и възпроизводство.

Препоръчителна дейност за оценка:

Какво научихте за гражданското общество, което не сте знаели досега?

Отговорите на учениците на въпроса „Какви действия бих могъл/бих искал да
предприема, за да допринеса за укрепването на гражданското общество?”

Учениците да дадат примери за граждански инициативи, които са нужни според тях, за
да се подобри непосредственото положение на обществото, в което живеят.
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7. Какво означава да бъдеш добър гражданин?
Страна партньор:
Автор на урока:
Тема на урока :
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни
пособия :

Полша
Ярослав Пута

Гражданството и моята страна
20-30 ученика – работа в малки групи.
14 – 18
45 минути


Да се повиши нивото на самосъзнание на учениците в
контекста на това да бъдат активни граждани.

Дефиниране на термина „гражданин”

Запознаване на учениците със задълженията на
гражданина.

Повишаване на нивото на гражданско участие на
учениците.

Листове хартия

Химикалки

Черна дъска

Тебешир или маркер

Увод:
Учителят раздава листове хартия и химикалки на учениците и написва думата
„ГРАЖДАНИН” на черната дъска. След това той/тя иска от участниците да напишат
своите асоциации с тази дума (5 мин.). След приключване на задачата, всеки ученик
представя значенията, които е записал пред класа. Учителят и учениците ще се
въздържат да коментират или да критикуват отговорите. След като и последният
ученик изложи мислите си, учителят представя определението за термина
„гражданство”. (5 мин.)
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:

Учителят разделя класа на групи от 
Всяка група избира по един човек,
5-6 ученика и раздава по-големи листове и който да записва. Учениците съставят
химикалки на всяка група. След това
списък на онова, което смятат, че е
поставя задачата на участниците да
свързано с това да бъдеш „добър
опишат накратко желателните и
гражданин” (на лявата страна на листа) и
нежелателни действия на гражданина.
„лош гражданин (отдясно). (10 мин.)

Учителят иска от учениците да

Всяка група представя работата си.
представят отговорите си.
(5 мин.)

Всеки ученик записва две

Учителят заръчва на учениците да
граждански добродетели и дава
изброят анонимно и индивидуално две
писмения си отговор на учителя. (5 мин.)
граждански добродетели, които мислят,

В групова дискусия учениците
че притежават.
споделят мислите си за гражданските

Учителят събира всички отговори и добродетели и различните трудности те
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обобщава техния списък на черната дъска. да бъдат постигнати. (10 мин.)
След това той/тя започва отворена
дискусия с учениците относно това, колко
често се срещат споменатите граждански
добродетели.
Заключение/обобщение:
Учителят обобщава заключенията, изведени от направените задачи, като подчертава
колко е важно активното отношение при развитието на собствените граждански
добродетели. Той/тя иска от учениците да напишат в свободното си време график, в
който да опишат по седмици своите социални дейности като ги оценят като желателни
или нежелателни. (5 мин.)
Позовавания: основни източници/
линкове в интернет, статии и т.н.
Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят иска от учениците да напишат анонимно коментари за това дали знанията,
представени по време на урока са били разбираеми за тях и са били добре
структурирани. Учителят също така насърчава учениците да напишат допълнителни
въпроси или съображения, които след това обяснява пред целия клас.
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:
Учителят започва разговор с учениците относно техните наблюдения от ежедневния социален
живот, човешките взаимоотношения и тяхното собствено поведение в контекста на
гражданското поведение. Освен това, учителят прочита описанията на учениците, които са
съгласни да споделят работата си с него/нея и провежда индивидуални разговори относно
техните наблюдения.
Приложете помощни материали, ако такива могат да се намерят – напр. описание на
конкретни случаи/ задачи/илюстративен материал и.т.н.
Обвързан донякъде с учебния сценарий на Томаш Мерта, Алисия Пацевич, Ана Машцевич:
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=wos&methid=74475
0891&page=article&article_id=317612
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VII/3 Местна общност и самоуправление
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8. Учениците са граждани в политическата система на местно ниво
Страна партньор :

Дания

Автор на урока:

Ингер Убсен, Ове Нийлсен и Хенинг Вестфален

Тема на урока:

Местна общност и самоуправление

Препоръчителна
група брой/тип:

20-28 ученици – работа в малки групи

Препоръчителна
възраст на учениците:

14-15

Препоръчително
време:

Мин. 3 x 45 минути

ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Необходими пособия:

Задачата на този модул е да запознае учениците с това, къде, как и от
кого политическите въпроси се обсъждат и се решават на местно
ниво. Те също така трябва да разберат как те, подобно на останалите
граждани, могат да влияят върху решенията.

да накара учениците да разберат понятието “гражданин”

да помогне на учениците да осъзнаят важността да бъдеш
част от общността

да накара учениците да почувстват, че са част от местната
политическа система

да даде на учениците знания за това, как и къде се взимат
политически решения на местно ниво

да помогне на учениците да осъзнаят и разберат, че знанието
може да бъде получено от много различни източници





Моливи и хартия
Черна дъска/ бяла дъска/ интерактивна дъска
Големи листа хартия за постери и маркери
Средства за транспорт

Увод:
Въз основа на презентациите и дискусиите в класната стая, посещение на кметството,
интервю с политик от градския съвет и последваща дискусия в клас е извършена работа по:
 личното възприемане на всеки ученик на понятието гражданство
 разбирането на отделния ученик за общност
 връзката между индивида и местната политическа система
Дейност на учителя и учениците:
 Първата фаза – въведението – започва с разговор/упражнение в клас, където на учениците
се представя структурна рамка, в която те да изучават своите представи за гражданин и да
разговарят върху това, какво всъщност представлява общността (виж Упражнения 1 и 2 подолу в урочния план).
 Следващата фаза включва посещение на местното кметство, както и обиколка, водена от
местен политик. Тук задачата на учениците е да слушат и “улавят” информация за
43



местните политически условия.
Заключителната фаза – обработката – се провежда отново в класната стая. Тук се обменят
знания, за да се обобщи посещението. Учениците се разделят на малки групи, за да
отговарят на въпроси за това, какво знаят за местната политическа система и, в случай, че
е уместно, да формулират нови въпроси по теми, които е възможно да са възникнали.

Заключение:
Препоръчителна дейност за оценка:
Последната фаза – обсъждането – може също така да се смята за етап от оценката, където
учениците отговарят на следните въпроси, отначало по групи и после като цял клас:
1.
Какво прави политикът в градския съвет?
2.
Кой избира членовете на градския съвет?
3.
Какво ново научихте, което преди не сте знаели?
4.
Имате ли въпроси, по който и да е предмет по темата?
5.
Какво общо има нашата дискусия за общността с градския съвет?
Приложете допълнителни материали, ако такива могат да се намерят – напр. описания на
конкретни случаи/задачи/илюстрации и т.н.
Упражнение 1:
Какво е това гражданин?
1. Учениците индивидуално дават писмен отговор на следния въпрос “Как во мислите,
когато чуете думата “гражданин”?
2. Учениците се разделят на групи, където представят отговорите си на въпроса един пред
друг. След това работят групово, за да определят четирите най-важни отговори.
3. Групите представят своите поставени на първите четири места отговори пред класа.
След това целият клас решава кои са четирите отговора, които те смятат за най -важни.
4. Написват ги на постер, който окачат в класната стая.

Упражнение 2:
Общност
Общо упражнение – групи от по 4-5 ученика
Нарисувайте кръг на голям лист хартия. Вътре в кръга, напишете думата “общност”.
След това учениците поред пишат какво свързват с думата като очертават стрелка извън
кръга и написват съответната дума. Те могат също така да разширят значението на думи,
написани от другите. Същият метод както при мисловна карта. Учениците трябва да
приключат упражнението, без да разговарят.
Групите прочитат думите на глас един пред друг и дискутират приликите и разликите , с
цел да определи какво групата като цяло отличава като общност.
Групите избират от своите собствени асоциации четирите думи, които смятат, че описват
най-добре понятието “общност”.
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9. Преподаване, основано върху местния регион
Страна партньор :

Дания

Автор на урока:

Ингер Убсен, Ове Нийлсен и Хенинг Вестфален

Тема на урока:

Местна общност и самоуправление

Препоръчителна
група брой/тип:

20-28 ученици

Препоръчителна
възраст
на
учениците:

14-15

Препоръчително
време:

2-3 x 45 минути

ЦЕЛИ

Задачата на този урок е да запознае учениците с възможностите, които
гражданите имат да изразят себе си и важността на това за процесите на
вземане на решения. Учениците трябва да придобият разбиране върху
факта, че гражданите, изразяващи мнение, могат да бъдат свързани с
действителните решения. Намерението е, учениците да научат законите
и правилата на местните демократични практики, включително факта,
че несъгласието на хората и различните перспективи по даден въпрос са
отличителна черта и предпоставка за това.

Задачи на урока:

1.
да даде на учениците знания за признатите местни власти
(например смесения съвет Hasle Fællesråd), които действат като
“говорител” по отношение на кметските власти
2.
да научи учениците как да четат различни текстове и да
разшифроват посланието, което съдържат, да разберат връзката между
подателя и получателя и да запомнят важните моменти
3.
да научат учениците да провеждат тясно насочено и критично
търсене от интернет базирани източници
4.
да научи учениците как да се отнасят към снимките, картите,
рисунките и т.н. и тяхното значение за това, как читателят възприема
дадена статия
5.
да помогне на учениците да предават възгледите си и да
изслушват тези на другите

Необходими
пособия:

Компютри

Увод:
Учителят прави кратко разяснение за позицията на местната власт като част от структурата на
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държавната администрация. Запознава класа със задачата и проблема.

Дейност на учителя:

Дейност на ученика:

Предлагаме събирането на информацията
да се извърши съобразно следния модел:

Учениците подготвят едно или няколко кратки
описания на мнения за Hasle Torv, които са
намерили в интернет заедно със съответните
линкове и ги споделят чрез интернет форум
или на специално за целта табло в класната
стая.

6.
Учителят запознава класа със
задачата и проблема. Какво означава
смесен съвет, какво прави той и какво
влияние има той върху решенията,
отнасящи се до Hasle Torv (местен площад)?
Какво е написано за Hasle Torv във
вестниците, чии възгледи са отразени в тях?
И така нататък.

Комуникация – споделяне на знания.
Организирано като общо споделено учене или
използвайки интернет.

7.
Общата презентация трябва да
доведе до каталог от директни въпроси и
задачи. Примери:
 Какво представлява Hasle Fællesråd?
Какво този смесен съвет смята, че трябва да
се приложи в Hasle Torv?
 Описание в медиите на Hasle Torv. Какво
пишат те за него?
 Hasle Torv в минали времена – какво е
имало тук преди?
 Карти и снимки на площада – какво
показват те?
8.
Комуникация – споделяне на знания.
Организирано общо, като колективно учене
или на базата на интернет източници.
Заключение:
Позовавания:
основни
източници
/уеб линкове/статии и
т.н..

Учениците събират знания за местния Hasle Torv като използват
описания на местния съвместен съвет (Hasle Fællesråd) в интернет
(www.haslefaellesraad.dk), интернет вестници (www.stiften.dk ,
www.jp.dk, www.tv2oj.dk), карти в Google и т.н.
Посещение на Hasle Torv, за да могат да сравнят описанията и
скиците, които са събрали с личните си впечатления.
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Уеб сайтове на местното управление, неправителствени организации
и др.

10. Обществен диалог в местната общност
Страна партньор :

Дания

Автор на урока:

Ингер Убсен, Ове Нийлсен и Хенинг Вестфален

Тема на урока:

Местна общност и самоуправление

Препоръчителна
група брой/тип:

20-28 ученици

Препоръчителна
възраст
на
учениците:

14-15

Препоръчително
време:

Мин. 2 x 45 мин.

ЦЕЛИ

Способността да се участва в диалог е фундаментално демократично
умение. В случая, учениците ще се упражняват да изследват
перспективите на другите хора, да слушат, да разбират и да задават
въпроси, с цел да научат повече подробности и получат разяснения.
Освен това те трябва да се научат да изразяват собственото си мнение и
да имат смелостта да го правят. Накрая, те ще работят върху воденето
на преговори и вземането на решения.

Задачи на урока:

Да засили уменията за комуникация на учениците посредством
упражнения по:
1. Слушане
2. Интерпретиране и разбиране на изявленията и мненията на другите
хора
3. Задаване на открити въпроси с цел осветляване на повече
подробности
4. Изразяване на собствено мнение
5. Аргументиране на гледната точка
6. Вземане на решения въз основа на дискусии

Технология за провеждане на интервюта (предложение ще намерите
Необходими
по-долу в урочния план)
пособия:
Увод:
Този план на урок следва урочен план номер 9.
Темата на този въпрос обхваща самия разговор и съдържанието му. Съдържанието на
разговора е фокусирано върху дискусия върху критериите и предложения за плана на Hasle
Torv (местен площад). Следващите примери могат да бъдат използвани като “начални”
критерии:
1.
Финанси – колко ще/може да струва това?
2.
Естетика – озеленяване, осветление, коледна украса
3.
Улеснено използване – имат ли хората в неравностойно положение достъп до всички
места?
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4.
5.

Възможности за действие – кой е в състояние да извърши какво?
Възможности за идентификация – за кого е предназначен площада?

Дейност на учителя и учениците:
1.
Учениците започват като се интервюират едни други, за да уточнят желанията по
отношение на плана на площада. Упражнението се осъществява в групи от 3-4 члена със
следните правила и роли:
a.
Един ученик води интервюто, като задава отворени въпроси и активно слуша
b.
Друг ученик е в ролята на интервюирания и отговаря на въпросите
c.
Друг ученик засича времето (може да бъде пропуснат)
d.
Още един ученик е наблюдател, който записва въпросите, които се задават
(Виж седемте правила за добър диалог на: http://www.tomasfriis.dk/?page_id=59)
Всички ученици трябва да влезнат последователно във всички роли и след това да обсъдят
впечатленията си от това да бъдат част от структурирана дискусия.
Упражнението завършва като всяка група подготвя три списъка:
e.
Списък на добрите въпроси
f.
Списък на качествата на “добрия слушател”
g.
Списък на идеи за площада

2.
Учителят представя критериите и подканва учениците да работят по групи, за да
обсъдят и допълнят списъка от критерии.
A.
Как се възприемат индивидуалните критерии?
B.
Дали някои критерии са по-важни от другите? Защо?
C.
Има ли предложения за други критерии?
Групата завършва груповата работа като подрежда по важност списък от критерии – и
аргументират това.

3.
Въз основа на двете предходни фази, учениците разработват ръководство за водене
на интервю, което ще използват като интервюират някой друг за възгледите му и пожеланията
му за развитието на Hasle Torv. По групи, учениците формулират въпроси, които следва да
бъдат зададени на жителите на Hasle. Предложенията на отделните групи са записани на
черната/интерактивната дъска и след това ще послужат за основа за разработването на
наръчника за водене на интервю.

Досега учениците са се осланяли на своите виждания и желания за Hasle Torv. “Групата
на заинтересуваните” следва да се разшири и да обхване местната околна среда. Класът
трябва да събере възгледите и мненията на месните хора относно плана.
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За домашно всеки ученик трябва да интервюира по един човек относно неговите/нейните
възгледи и желания за Hasle Torv. Това може да бъде роднина, съсед или случаен минувач.

Резултатът от интервюто е представен на останалата част от групата по време на
следващия урок и тогава членовете на групата събират предложенията, които са получени в
презентация за целия клас.
На този етап учениците са обработили идеи и пожелания за Hasle Torv.
1.
въз основа на собствените си желания и перспективи
2.
въз основа на изявления от уеб сайта на Hasle Fællesråd
3.
въз основа на интервюта със “случайни граждани”
4.
въз основа на релевантни критерии

Заключение:
Представянето на доклада за настоящето състояние в точка 5 формира основата за
формулиране на специфични предложения, които следват в План на урок 11.

Позовавания: основни източници
/уеб линкове/статии и т.н..

Можете да потърсите такива за Вашето населено
място.

Препоръчителна дейност за оценка:
Кои знаци показват, че учениците постигат напредък по отношение на целите?
1.
Учениците показват заинтересованост в разговорите си за поставената задача
2.
Учениците действат (говорят и спорят) в по-широка перспектива от тази на техния град
3.

Учениците дават примери и говорят за свързани и релевантни проблеми
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11. ”Ако зависеше от нас…” Демократичното участие като упражнение
Страна партньор:
Автор на урока:
Тема на урока:
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ

Дания
Ингер Убсен, Ове Нийлсен и Хенинг Вестфален
Местна общност и самоуправление
20-28 ученици

Задачи на урока:

Учениците трябва да усвоят умения за работа и управление на проекти от
първоначалната идея до представянето. Това включва способности да:
- съпоставят, подбират, оценяват и прилагат съответни знания за местния
регион и гражданите
- подготвят устни и писмени презентации
- аргументират собствената си перспектива и тази на други хора
- изразяват се свързано и добре организирано
- използват информационните технологии по подходящ начин по време
на всички етапи на проекта
- привличат важни конструктивни съюзници към техните собствени
предложения и предложенията на други хора
Една от целите е да се помогне на учениците да използват собствения си
опит, за да добият представа за гражданството под формата на
упражнения в демократичния процес на вземането на решения.
Друга цел е учениците – по време на заключителния етап –
едновременно да могат и да искат да влизат в дискусия относно социални
проблеми и възможни решения.
Компютри, камери, материали за рисуване, материали за изграждане на
умалени модели и др.

Необходими
пособия:

14-15

3 занятия x 45 минути
Целта на този модул е да даде на учениците наглед за участието на
практика и проблемите, свързани със способността да се постигне
съгласие и да се вземат решения. Модулът е под формата на упражнение
по гражданство, тъй като има за цел да засили общите умения на
учениците, включително: разработване на дадена идея, представяне и
защитаване на предложение, съобразяване с вижданията на другите хора
и започване на преговори с цел постигане на консенсус.

Съществуват чудесни възможности за използване на широк набор от
пособия, включитено информационни технологии на много от етапите.
Ето няколко идеи:
- дигитални снимки (с мобилен телефон), общи снимки и увеличени
детайли
- обработка на снимки (с PaintShop) - рисуване на предлаганите промени
«върху» снимките; фото-колажи
- рисунки
- PowerPoint, включващ снимки, текст, видео
- предметни модели – LEGO и други
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- Google SketchUp
- телевизионен спот (видео, интервюта с граждани, изиграни от
учениците)
Увод:
Основен момент в преподаването е учениците да се подготвят със специфични предложения
за възможния облик на Hasle Torv (име на местен площад). Площадът е конкретно, местно и
физическо място. В същото време той представлява общ израз на споделено градско място, с
което различни хора взаимодействат и използват. Възможно е да се наблюдава какво има на
даден площад и да се учудим на това, което липсва. За кого е предназначено това общо
място? Кой трябва да го използва и за какво? Съществуват много важни въпроси, които са в
основата на преподаването.
Кои аспекти трябва да бъдат взети под внимание? Например:
- трафик (коли, велосипеди, пешеходци, паркинги)
- естетически съображения (украса, фонтани, пейки, отворени пространства)
- околна среда (дървета, трева, цветя)
- символични компоненти (статуи, места за реклама, религиозни символи)
- финансови въпроси (приоритизация на фондове)
- удобство (включително осигурен достъп за хора, които имат трудности с придвижването)
- култура (пазари, фестивали, рампи за кънкьори, сцени и т.н.)
В предложенията си учениците трябва да вземат под внимание факта, че следва да се
съобразят с различни фактори като тези по-горе. Предложението трябва да се отнася за
местния регион и настоящото състояние. В същото време то трябва да бъде изпълнено с
въображение, тоест насочено към (по-добро) бъдеще, видяно през погледа на учениците.
Учениците трябва да подготвят оправдано предложение, описано и визуализирано.
Представяйки своето предложение, от ключово значение е учениците добре да построят
аргументите си. Целта на упражнението е да се направи такова предложение, което да убеди
слушателите, че то е старателно подготвено и добре обосновано, така че да спечели подкрепа
от много страни (целия клас).
В случай, че е уместно по време на процеса могат да се обменят идеи – да се разиграват идеи
от собствения проект и от проекти на другите.
По време на заключителната фаза може да бъде избран “победител” (може би чрез гласуване)
или целият клас може да работи като група, за да очертае например 3-4 черти, върху които
всички са съгласни. По същия начин класът може да идентифицира спорни моменти: в кои
области е трудно да се постигне съгласие и защо?
Дейност на учителя и учениците:
Урокът включва общо начало, по време на което проектът е представен и се дефинират
критериите. След това учениците се разпределят на подходящи по брой групи и се уточнява
ясен срок и се постига съгласие за етапите на работата:
1.
Проучване и настоящо състояние: какво е състоянието в момента (виж предходните
модули)?
2.
Разработване на дадена идея – скица: Ако зависеше от нас….
3.
Описание на основанието на проекта – качества, съображения, аргументи
4.
Визуализация – избор на форма на представяне
5.
Представяне (с участието на местен политик)
6.
Последваща преработка и подаване на проекта на градския съвет или друга
релевантна институция.
Заключение:
Позовавания: основни източници
/уеб линкове/статии и т.н..
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Препоръчителна дейност за оценка:
Модулът се оценява въз основа на задачите, формулирани по-горе. Оценката на гражданското
преподаване трябва да вземе под внимание знанията, уменията и опита в гражданство, които
учениците са придобили. В този контекст възприемането на учениците от опит с процеса на
демократично вземане на решения е от решаващо значение. Въпросите за оценка (устни или
писмени) могат, например, да бъдат насочени към установяване дали учениците смятат, че
учебния процес им е донесъл знания и експертиза за това, как дадена идея се прилага в
практиката, аргументите, които получават подкрепа, и онези, които не биват подкрепяни и
уменията (например комуникационни), които е уместно да бъдат овладяни.
Знак: че учениците обсъждат и защитават предложенията си въз основа на разбиране за
гражданството.
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12. НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ
Страна
партньор:
Автор/и
урока

България
на

Тематичен кръг:
Препоръчителен
вид и големина
на
групата
ученици

Татяна Дочева, Екатерина Михайлова, Мария Донкова, Маргарита Дишкова
Права на човека и мултикултурализъм
Брой на участниците: една паралелка (20-29 ученици)
Място за провеждане: Класна стая
Занятието може да се проведе:

в началото на учебната година – като превенция на насилието;

в случаи на училищно насилие – като средство за овладяване и
справяне с проблема.
Урокът е предвиден за час на класа в 7-ми клас.

Препоръчителна
възраст
на
учениците

14 годишни (7 клас)

Препоръчително
време

45 минути

Общи цели

Конкретни цели

Необходими
материали


Да се определи училищното насилие като вид правонарушение.

Да се добие представа за и отношение към преживяванията и
мотивите на двете страни в ситуациите на училищно насилие.
Занятието следва да помогне на учениците да придобият умения:

да определят кога една ситуация се превръща в насилие;

да откриват действителните мотиви на извършителите;

да се поставят в позицията на другия (в случая на жертвите);

да изработят и спазват правила за безопасност;

да определят кога са нарушени индивидуалните им права.
Листове за флипчарт, вестници и списания, ножици, лепило.
Въпросник за всеки участник .

Времеви указания за хода на урока

Уводни думи и попълване на въпросник: 10 мин.

„Мозъчна атака”: 15 мин.

Изработване на колаж: 15 мин.


Обобщаване: 5 мин.

Дейности на учителя:
Етапи на занятието:

Попълване
въпросник

на

На
учениците
са
раздава въпросник за

Дейности на учениците:
Метод „Мозъчна атака”
Учениците посочват няколко примера за ситуации с различни видове
училищно насилие. Предлагат правила за безопасност във и извън
класната стая, които се записват на голям лист и се подлагат на
гласуване. Отбелязват се онези правила, събрали най-много гласове.
Предлага се това да стане „Правилник за поведение на класа“.
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оценка на извършителя
на насилие в училище
(виж
по-долу),
с
указание
да
го
попълнят без да го
коментират.

Докато групите работят,
учителят
обобщава
данните
от
въпросниците
портрет
на
извършителя
на
насилие в училище.

Излъчен от всяка група
говорител, представя
работата на групата и
отговаря на въпроси.

В заключение и като своеобразно обобщение учителят прочита
„портрет“ на извършителя на насилие в училище, изготвен на базата
на обобщените данни от въпросниците. Идеята е с това да се
помогне на участниците в групата да се замислят защо един човек
започва да прибягва до насилие в отношенията си с другите.

Изработване на колаж (практическа работа)
Учениците се разделят на три групи. Раздава им се по един голям
лист А1 и вестници и списания за изрязване. Възлагат им се следните
задачи:

колаж от изображения на тема „Насилието в училище".

„карта“ на рисковите зони със списък от признаци / критерии
за
разпознаване на ситуации на насилие в училище.

текстов колаж за училищно насилие, съставен от заглавия на
филми и ТВ предавания, от ежедневни фрази - от улицата, от
домашния живот, от училище.

Изводи/обобщения:
На участниците се представя информация за правата на детето и личната му неприкосновеност
(според НПК, Закона за закрила на детето и Конвенцията за правата на детето на ООН – виж: и
адаптиран текст за деца).
Връзки
към
материали (вкл. и
онлайн), които да
се използват по
време
на
занятието

Насилието в училище
http://teenspot.bg/nasilie-v-uchilishte.php
Насилието в училищата – причини, предпоставки и поява (блог)
http://ganspace.blogspot.com/2007/09/blog-post.html
Насилието
в
училище
http://vbox7.com/play:cfff067a

(видео

клипове)

http://www.clip4e.com/play_poreden_slutchai_na_nasilie_v_utchiliste.htm
Таушанова, Соня (съст.) - Моите права са мои отговорности, изд.
фондация “Култура, изкуство, деца”, 2002
Критерии за оценка на занятието:

Успешно създадена обучителна ситуация, в която учениците „практикуват” конкретно
поведение в ситуация близка до реалната.

Техника „Асоциации” – изисква се от всеки ученик да напише на листче първата
хрумнала му дума във връзка със занятието; след това преподавателят анализира резултатите.

Желание учениците да потърсят индивидуален контакт след занятието.
Критерии за оценка на постиженията на учениците:

Активност на участие и показана способност за работа в група;

Умение за прилагане на налични компетентности при нови ситуации.
Материали, които могат да се използват по време на занятието
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 Материал за участниците - Текст
Лора Граймс е 14-годишно момиче от Бристъл, Великобритания, което се самоубива, след като е
системно малтретирано в училище от свои връстници. В предсмъртното си писмо оставя
стихотворение, което моли да бъде прочетено на погребението й.
Аз съм човекът, когото тормозеше като малък
Аз съм човекът, който ти изглеждаше жалък
Аз съм човекът, който те отвращаваше
Аз съм човекът, на когото се подиграваше
Аз съм човекът, който седеше самотен
Аз съм човекът, който върви към дома неохотно
Аз съм човекът, когото плашеше до смърт всеки ден
Аз съм човекът, който стоеше безмълвен, смутен
Аз съм човекът, който носи болка в очите си
Аз съм човекът, който винаги крие сълзите си
Аз съм човекът, който живя в страх и насилие толкова време
Аз съм човекът, разрушен от това бреме
Аз съм човекът, който се давеше в презрение
Аз съм човекът, който проклинаше своето рождение
Аз съм човекът, когото мачкаше за забавление
Аз съм човекът - от твоето поколение
Аз съм човекът, чието име не знаеш
Аз съм човекът, за когото нехаеш.
Ти мислиш, че е готино да си свиреп,
Но и аз съм Човек - като теб.
 Материал за участниците – Въпросник

ВЪПРОСНИК ЗА ОЦЕНКА НА ИЗВЪРШИТЕЛ НА НАСИЛИЕ
Прочетете списъка и отбележете с X онези характеристики, за които Ви се струва найвероятно да описват извършител на насилие в училище.
Извършител на насилие в училище е този, който ...
 е много умен.

 може да се защити.

 лъже често.

 е саможив.

 го бива на разни игри.

 има много приятели.

 хич го няма в разните игри.

 обича да се смее.

 не е много уверен в себе си.

 лесно избухва.

 има много богати родители.

Добавете две характеристики:
.............................................................
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13. Моята страна и местните общности: местни нива на политическата и
административна система
Страна партньор:
Автор на урока:
Тема на урока
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Италия
Масимо Маркончини
Местна общност и самоуправление
1 клас – работа в малки групи
16-17

90 мин. дейност на учителя + 90 мин. дейност на учениците

Учениците научават как държавата им е разделена на различни
административни нива все по-близо до мястото, където живеят.

Учениците знаят кои хора заемат ръководните длъжности.

Учениците знаят как гражданите избират или номинират своите
представители в различните местни общности и органи със
законодателна власт.

Досега учениците вече познават своята държава, нейната
структура и начина, по който тя работи на централно ниво. Те са
запознати с конституционните органи, техните функции и начина, по
който те се формират. Нещо повече, учениците знаят как се правят
законите и кой изпълнява правителствени функции. Сега е важно да
научат различните нива на местното управление.

Листове хартия

Химикалки

Задължителни
пособия :
Увод:
Всеки гражданин, който познава произхода на страната си и на централната й структура,
трябва да има известни знания относно структурата на държавата що се отнася до местните
органи на властта. Всяка държава има политическа и административна децентрализация от
правителството до най-малката общност, градът - малък или голям, където всеки гражданин
живее - в дадения случай като ученик.

Дейност на учителя:
Дейност на ученика:

Обяснява административните нива, 
Класът ще изобрази структурата на
кои хора изпълняват съответните
парламента на страната + ще избере свои
длъжности, начина, по който гражданите
представители и ще симулира избори.
избират или номинират представителите
си.
Заключение/обобщение:
Учителят иска от учениците да разсъждават върху факта, че скоро те ще бъдат в правото си да
гласуват. Чувстват ли се подготвени за тази нова житейска стъпка?
Позовавания: основни източници/ линкове в
интернет, статии и т.н.

Конституция
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Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за работа в група

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите поставени от урока

Умение за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне на
резултати)

Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците
по изследваните граждански значими въпроси

Умение за използване на съществуващи компетентности в нова ситуация

Умение за използване на нови компетентности в типична ситуация

Препоръчителна дейност за преценка на резултата:
Писмени въпроси
1. Колко и кои са местните нива, предвидени в системата на вашата страна?
2. Кои са хората на отговорни постове?
3. Как са избрани тези хора?
4. Кои органи имат право на законодателна дейност и кои имат само съвещателна функция?
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14. Моята страна и местните общности: моята общност, градът, в който
живея
Страна партньор:
Автор на урока:
Тематичен кръг:
Препоръчителна група
брой/тип:
Препоръчителна
възраст на учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Италия
Масимо Маркончини
Местна общност и самоуправление
1 клас – работа в малки групи
17-18
1.5 час за дейност на учителя + 3.5 часа дейност на ученика

Да развият отговорно и зряло чувство за принадлежност към
местната си общност, най-близката до житейския им опит: градът, в
който живеят.

Да знаят кой го управлява и как работи той и какви са функциите
на всеки орган, включен в политическата и административната му
организация.

Да знаят как се избират представителите на гражданите и как те
вземат демократични решения в интерес на общността

Да знаят разликата между изпълнителните и съвещателни
функции по аналогия с онова, което са научили за страната.

Досега учениците са запознати с различните нива на
децентрализация на правителството, анализирали са ролята на
отговорните хора и знаят какви са техните функции. Сега вече могат да
съсредоточат вниманието си върху управленското ниво, което стои найблизо до тях – местната власт на техния град (темата на този урок).

Видео камера

DVD

Задължителни
пособия :
Увод:
Този урок е логическо продължение на урок 13. Всеки гражданин, който познава произхода на
страната си и на централната й структура, трябва да има известни знания относно структурата на
държавата що се отнася до местните органи на властта. Всяка държава има политическа и
административна децентрализация от правителството до най-малката общност,
градът(населеното място) малък или голям, където всеки гражданин живее - в случая като ученик.
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:

Обяснява на учениците каква е
„Операция Знание”
тяхната община, нейната структура и
Учениците ще се срещнат с различни дейци на
политически функции.
тяхната политическа общност (по един на малка

Помага на учениците да се свържат с група) и ще проведат видео интервюта. Важно е да
дейци от политическата общност (добра
интервюират, както „управляващи” (кмета и
идея би било те да бъдат поканени да
изпълнителните членове), така и някои членове (от
присъстват в класната стая по време на
управляващата и от опозиционните партии) на
урока)
изборния парламент. Финалното видео ще се
фокусира върху различните правила на
служителите от правителството и опозицията.

Заключение/обобщение:
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Учителят инициира дискусия относно управлението на техния град (населено място). Доколко
управниците представят техните ценности и нужди?
Позовавания: основни източници/ линкове в
Законовият правилник на местните институции,
интернет, статии и т.н.
статутът и правилата на местната власт ще
бъдат полезни в тази част.
Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за работа в група

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите поставени от урока

Умение за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне на
резултати)

Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците по
изследваните граждански значими въпроси

Умение за използване на съществуващи компетентности в нова ситуация
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:
Писмени въпроси
1.Кой ръководи града, как става избирането му?
2. Колко органа има, кои са техните членове и как се избират?
3. Какви са разликите между правителствените служители и служителите от опозицията?
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15. Моята страна и местните общности: бюрократичният и технически
апарат на моята общност
Страна партньор:
Автор на урока:
Тематичен кръг:
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Италия
Масимо Маркончини
Местна общност и самоуправление
1 клас – работа в малки групи
17-18

90 мин. за дейност на учителя + 135 мен. дейност на ученика

Да познават по-добре бюрократичния апарат на
администрацията.

Да знаят, че институцията е разделена на различни части или
служби.

Да осъзнават с колко „власт”, основана върху законите,
разполага този апарат в сравнение с политическия.

На този етап учениците познават политическата структура на
страната си и на най-близката общност – техния град. Те все още не
осъзнават един много важен въпрос. Трябва да осмислят
съществуването на технически апарат, който работи отвъд
политическото пристрастие. Жени и мъже, които работят, за да
осъществят политическите решения в практиката от името на
избирателите.

Листове хартия

Химикалки

Задължителни
пособия :
Увод:
Този урок е логическо продължение на урок 14. Всеки гражданин, който познава произхода на
страната си и на централната й структура, трябва да има известни знания относно структурата
на държавата що се отнася до местните органи на властта. Всяка държава има политическа и
административна децентрализация от правителството до най-малката общност, градът
(населеното място) малък или голям където всеки гражданин живее - в случая като ученик.
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:
Обяснява техническия апарат, който
“От думи към дела: така, кактo администраторите
работи встрани от политическите
пренасят политическите решения в практиката”
пристрастия.
Вътре в общността, класът ще се раздели на
Помага на учениците да се свържат с
групи: всяка група ще влезе във връзка с
лидери от различни сектори.
ръководител на дадена служба и ще го
интервюира, като се опита да го накара да я
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свърже с целия си екип. Накрая учениците ще
напишат доклад, за да обяснят на класа
функциите на дадената служба.
Заключение/обобщение:
Учителите подканват учениците да помислят за това, какво предизвикателство е ролята на
представителите на бюрократичния и технически апарат.
Позовавания: основни източници/ линкове в
интернет, статии и т.н.

Материалите и препоръките са подобни на
онези дадени за предишната част, но е важно
да се подчертае техническия и
административен аспект.

Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за работа в група

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите поставени от урока

Умение за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне на
резултати)

Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците
по изследваните граждански значими въпроси

Умение за използване на съществуващи компетентности в нова ситуация
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:
Писмени въпроси
1. Колко отдели и служби има във вашето кметство?
2. Кой ги ръководи?
3. Знаете ли точно каква е разликата между политическа функция (част 2) и бюрократичнотехническата?
4. Мислите ли, че това е добра организация?
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16. Искаме да живеем по-добре – социално активна позиция
Страна партньор:
Автор на урока:
Тема на урока :
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:
Задачи на урока:

Задължителни
пособия :

Полша
Ярослав Пута
Местна общност и самоуправление
20-30 ученика – работа в малки групи.
14 - 18

2 х 45 мин.

Повишаване на чувството на социална ефективност.

Социално активизиране.

Учениците се научават да възприемат критично заобикалящата
ги действителност.

Развиват способността си за точно изразяване на собствените си
очаквания от заобикалящата ги общност и умението да аргументират
основанията си за правене на промени.

Учениците се насърчават да бъдат инициативни.

Листове хартия

Химикалки

Черна дъска

Тебешир или маркер

Компютър

Принтер

Увод:
Учителят въвежда учениците в темата за социална активност като подчертава, че
заобикалящите ни социални условия зависят също така от нашите действия. След това тя/той
описва пасивните и активни социални позиции и набляга колко е важно да бъдат способни
критически да преценяват околната среда (5 мин.)
Дейност на учителя:

Учителят възлага на учениците да
помислят как биха искали да подобрят
функционирането на своето училище.


Учителят разделя класа на 3-4
групи.



В следващия етап учителят заедно

Дейност на ученика:

Всеки ученик съставя свой списък от
коментари, опасения и идеи. Те могат да бъдат
свързани с различни аспекти на училището като
жив организъм като естетика, функционалност,
организация на дейностите, поведение на
учениците и учителския състав,
взаимоотношения между членовете на
училищната общност, общи принципи,
извънкласна дейност и т.н. (10 мин.)

Всяка група подрежда по приоритети
предложенията на базата на честотата им в
записките на отделните ученици и чрез дискусия
избира две главни възможности, които
учениците биха искали да осъществят в училище.
След това всяка група описва писмено избраните
проблеми и предлага решения и начини за
подобряване на съществуващото положение,
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с класа написват текста на обща петиция.

като се вземе под внимание тяхната инициатива
и дейност. (20 мин.)

Класът, с помощта на учителя, написва
обща петиция, включваща постулатите, които са
преценени като най-важни и предлаганите
решения. (15 мин.) След създаване на
окончателната версия, групите, които преди това
са работели заедно, отпечатват петицията и я
разпространяват помежду си, разпределят си
учениците от другите класове на училището,
събират подписи, обяснявайки целта на
инициативата и убеждават останалите в
правотата на своите идеи. (30-40 мин.)

След събирането на подписите, целият
клас или избрана група от ученици се среща с
училищното ръководство и връчва петицията с
подписите на подкрепилите я. (5 мин.)

Заключение/обобщение:
Учителят уведомява учениците, че могат да проявят подобна инициатива извън училището,
където също ще трябва да спечелят поддръжници и да намерят съответната отговорна служба,
към която да отправят исканията си (5-10 мин.)
Позовавания: основни източници/ линкове в
интернет, статии и т.н.
Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят иска от учениците да попълнят анонимно въпросник за оценяване.
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:
Учителят наблюдава поведението на учениците в училище в контекста на тяхната инициатива
за предлаганите промени. Това може да бъде направено също и посредством дискусия с
учениците във връзка с техните наблюдения и очаквания по отношение на другите общности,
част от които те са.
Приложете помощни материали, ако такива могат да се намерят – напр. описание на
конкретни случаи/ задачи/илюстративен материал и.т.н.
Как оценявате елементите на този урок? Отбележете отговорите си с числата до 5, където 1
означава много лошо, а 5 – много добре.
1. Начин на провеждане на урока и ефикасност на учителя при представяне на съдържанието.
12345
2. Връзката между учителя и учениците. 1 2 3 4 5
3. Форма на представяне на знанията, яснота на учебното съдържание. 1 2 3 4 5
4. Възможност за практическо използване на придобитото знание. 1 2 3 4 5
5. Атмосферата, създадена от учителя по време на урока. 1 2 3 4 5

63

VII/4 Гражданство и Европейски съюз
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17. Моите ценности – нашите ценности – техните ценности
Страна партньор:
Автор/и на урока:
Тематичен кръг:
Препоръчителен вид и
големина на групата
ученици:
Препоръчителна
възраст на учениците:
Препоръчително
време:
Общи цели:
Конкретни цели:

България
Татяна Дочева, Екатерина Михайлова, Мария Донкова, Маргарита
Дишкова

Гражданство и Европейски съюз

Права на човека и мултикултурализъм
Брой на участниците: една паралелка (26-29 ученици)
Урокът е предвиден като извънкласно занятие.
12-18 години (5-8 клас)
90 минути

Да развива социални умения и умения за учене

Да практикува социални умения / да поема роли

Да разберат връзката между направените избори в живота и
осъзнаване на своите ценности.

Да могат публично да защитават своите ценности.

Да развият уважение и толерантност към ценностите на
другите, когато са различни от техните.
лист и химикалка за всеки участник

Необходими
материали:
Времеви указания за хода на урока (където са необходими)
• Въведение: 5 мин.
• Ролева игра „Експерти по човешки характер”: 20 мин.
• Избиране с затворени очи (в група): 20 мин.
• Упражнение на базата на текст (приказка): 30 мин.
• Заключително обсъждане с групата: 15 мин.
Дейности на учителя:
Дейности на учениците:
ІІ част
Ход на урока:
Инструкция на водещия: І част
„Изслушайте внимателно Игра „Експерти по човешки характер”
историята, която ще ви
Учениците сядат по двойки и без да разговарят се опитват да
прочета. Подредете петте отгатнат някои характеристики на партньора си. Всеки записва на
характера, като на първо
лист предположенията си за другия, както и своите отговори на
място сложите найследните примерни въпроси относно съученика си:
неприятния, а на
Любима храна?
последно - найЛюбим цвят?
приемливия за вас.
Любимо животно?
Отговорете си на въпроса Любима песен?
Защо сте ги подредили
Когато и двамата са готови, споделят информацията помежду си.
по този начин. По
Целта е учениците да усетят затруднението при гадаене за чуждия
отношение на найхарактер, което се поражда от уникалността на всеки човек.
неприятния за вас
Практикуване на избори в групата
характер, отговорете :
Учениците застават прави в центъра на стаята на малки
„Това ли е този от
разстояния един от друг. Предлагат им се три начина на
петимата, на когото найгласуване:
малко бих искал да
- при избор на първата възможност - клякане;
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приличам?" Избройте три
неща, които бихте искали
да направите или
правите, за да приличате
на най-положителния
характер във вашата
класация.
Прочита се приказката
„Момичето и корабният
дърводелец".
Предлага се обсъждането
да се прави за всеки
характер поотделно. Дава
се думата
последователно на
противоположните
„лагери“ да аргуметират
позицията си. След
изслушване на
аргументите, всеки, който
желае, може да смени
позицията си.
Заключителна фаза
Към учениците се
отправят следните
въпроси:
„С какво ни помага в
живота изясняването на
нашите ценности?"
„Кога проявяваме
нетърпимост към
чуждите възгледи?"
„Какво помага да се
развие толерантността
към чуждите възгледи /
ценности?"

- при избор на втората - оставане прав;
- при избор на третата - вдигане на ръка.
Всички си затварят очите и започват да избират сред
възможностите, които им се четат на висок глас. След като
направят избора си, учениците отварят очи и се оглеждат. Така
успяват да видят своите съмишленици в групата, като се игнорира
ефектът на социалното влияние.
Въпроси
1. Какво е най-важно в приятелството?
- верността
- честността
- близостта
2. Какъв най-много бихте желали да бъдете?
- богат
- здрав
- красив
3. Кое е най-важно в любовта?
- взаимното привличане
- близостта
- доверието
4. Кое е най-лошото?
- да бъдете наказан в училище
- да си правят шеги с вас вашите съученици
- да имате ниски оценки
5. Какво предпочитате да имате?
- добро здраве
- съпруг/а, който/която да ви обича
- добре платена, престижна работа
6. Ако имахте талант, какъв предпочитате да е той?
- прекрасен глас на певец
- художествен талант
- спортни способности
Обсъждане с групата
„Как се почувствахте, когато отворихте очите си? Бяхте ли
изненадани? Смятате ли, че Всички биха направили същите
избори с отворени очи? Как е по-добре да правим изборите си - „с
отворени" или със „затворени очи"?

Изводи/обобщения:
Учениците да напишат есе на тема: „Аз и другите – какво ни прави по-добри хора”. Идеите от
есетата могат да бъдат обсъдени в някои от последващите часове; някои от есетата могат да
бъдат публикувани на училищния сайт и/или училищния вестник (ако авторите са съгласни).
Връзки към материали
„Азбука за теб и за мен” -Образователен пакет за здравно
(вкл. и онлайн), които да образование - http://nature.uniсе използват по време на plovdiv.bg/uploads/margo/books/azbuka_za_teb_i_men.pdf
занятието
Гаврилова, Райна (съст.) - 100 неща, които трябва да знаем за
Традициите на българите - Т.6: Ценностите, делниците и празниците,
изд. Световна библиотека-София, 2008
Критерии за оценка на занятието:
• Водещ критерий при оценка на подобен тип уроци е броят на учениците, проявяващи
желание да продължат и да задълбочат работата си по темата в следващи извънкласни
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занятия.
• Много важен критерий при извънкласните занятия е степента на удовлетворение, интерес и
пр. от страна на учениците.
• Създаване на ситуация за ефективно обучение – учениците усвояват и прилагат поведение в
ситуация, близка до реална социализираща ситуация.
• Друг важен критерий е степента на успешност и ефективност, свързана с изграждането - от
страна и на учителя, и учениците - на среда на сътрудничество по време на занятието.
Критерии за оценка на постиженията на учениците:
• Активно участие и умение за работа в група
• Умения за прилагане на налични компетентности при нови ситуации.

Материали, които могат да се използват по време на занятието
 Материал за участниците
Момичето и корабният дърводелец
(Приказка)
В доброто старо време в открито море пътувал бял параход с весели и задружни пътници.
Внезапно небето притъмняло и се разразила страшна буря, която потопила кораба. Само
петима от пътниците успели да се спасят с две от спасителните лодки. Това били едно младо
момиче, корабният дърводелец, един старец, годеникът на девойката и неговият най-добър
приятел.
В едната лодка се качили старецът, момичето и корабният дърводелец, а в другата - годеникът
на девойката и неговият приятел.
Първата лодка се разбила в каменист бряг, но за щастие тримата пътници успели да се
доберат до спасителната суша. След първото опиянение от избавлението, момичето се
втренчило в бурното море, търсейки своя годеник. Когато бурята утихнала, то видяло в
далечината малък остров и решило, че годеникът е успял да стигне до него. Цяла нощ мислило
как да го спаси и накрая със сълзи на очи помолило корабния дърводелец да поправи лодката
и двамата заедно да доплуват до острова и да потърсят годеника й.
Корабният дърводелец отговорил: „Ще изпълня молбата ти, но искам преди това да преспиш с
мен." Ужасена и отчаяна, девойката се скитала по песъчливия бряг и се чудела как да постъпи.
Най-накрая отишла при стареца, за да поиска съвет. Той й отговорил: „Аз не зная кое е добро и
кое не. Попитай сърцето си и послушай неговия глас!"
Момичето си тръгнало безпомощно по брега и не знаело какво да прави. Накрая решило да
изпълни условието на корабния дърводелец, той поправил лодката и на другия ден доплували
до малкия остров. Там открили годеника и неговия най-добър приятел. След като поутихнала
радостта от срещата, девойката споделила с годеника си какво се е случило през изминалата
нощ. Той се дръпнал рязко от нея и казал: „Не искам никога повече да те видя!"
Разплакано и самотно, момичето тръгнало по брега. Приятелят на годеника се приближил до
него, сложил ръка на рамото му и казал: „Разбрах, че днес много лошо се скарахте. Ще се
опитам да ви сдобря, а дотогава ще се грижа за теб."
 Материал за участниците
Стихотворение (автор: неизвестен)
Истината брат е нещо относително.
Истината, брат, е нещо приблизително.
Но не се лъжи, че истина няма.
Нито си мисли, че тя крие се и бяга.
Истината, брат, е нещо изключително.
За всеки човек е препоръчителна.
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Щастието брат е също относително.
Щастието знай е също приблизително.
Но пак не си мисли, че щастие няма.
Нито се лъжи, че то крие се и бяга.
Щастието, брат, е нещо възхитително.
За всеки човек е препоръчително.
Любовта, ех.
Любовта брат е малко относителна.
Любовта, знаеш, е твърде приблизителна.
Но не се лъжи, че любов няма.
И не си мисли че крие се и бяга.
Любовта, брат, е нещо изключително.
За всеки човек е просто задължителна.
Почва с две-три думи - искрени и нежни.
Мъж, жена, обич, вяра, надежда.
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18. Европа на гражданите
Страна партньор:

България

Автор/и на урока:

Татяна Дочева, Екатерина Михайлова, Мария Донкова, Маргарита Дишкова

Урок номер:

18(8/10)

Препоръчителен
вид и големина на
групата ученици:

Брой на участниците: една паралелка (26-29 ученици)

Препоръчителна
възраст
на
учениците

17-18 години (10 клас)

Препоръчително
време:

45 мин.

Общи цели:

Конкретни цели:

Необходими
материали:

Занятието е предвидено за 10 клас по учебната дисциплина „История и
цивилизация”.


Да развият социални умения и умения за учене;

Да практикуват на социални умения;

Да повишат знанията си за ЕС.

Да открият връзки между собствената им страна – ЕС – ежедневния
живот;

Да развият умения, свързани с проучване, анализиране и
дебатиране.
Мултимедия (екран, проектор, лаптоп) връзка с интернет;
Работни листове (за всеки ученик) със съотв. документ за анализ

Времеви указания за хода на урока (където са необходими)
Занятието следва да бъде анонсирано предварително (3 седмици), за да могат учениците да имат
време да се запознаят с Хартата на основните права на Европейския съюз (темата е пряко свързана
с урока „Европа – разделена и обединяваща се” – предмет „История и цивилизация”).
Дейности на учителя:
Въвеждаща презентация
I.
Пътят към Обединена Европа
(Кратка беседа чрез въвеждащи въпроси към
учениците)

Кога за първи път се ражда идеята за
Обединени европейски щати?
(У. Чърчил, 1943)

Коя е първата крачка към
обединението на Европа? (Бенелюкс, 1944)

Коя европейска институция е
създадена на 5 май 1949 в Лондон? (Съвет на
Европа)

Кога България става член на Съвета на
Европа? (1992)

Кои договори поставят началото на
днешния Европейски съюз? (Европейска

Дейности на учениците:
Критичен прочит на предложения от учителя
документ (Харта на основните права на
Европейския съюз).
Учениците коментират следните теми :

Достойнство

Свободи

Равенство

Солидарност

Граждански права

Правосъдие
Дискутиране на идеята за „Европа на
гражданите” като олицетворение на общата
европейска идентичност:

Европейския химн

Европейския флаг
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общност за въглища и стомана – Париж
1951; Римските договори - Европейска
икономическа общност и Европейска
общност за атомна енергия - 1957)
II. България – член на европейското семейство
1.
Да пътуваш, живееш и работиш в
Европа
2.
Правата на европейските граждани –
как можем да ги упражняваме


Денят на Европа - 9 май

Девизът на ЕС

Еврото

Европейския паспорт

Европейската шофьорската книжка /
Европейската здравна карта

Изводи/обобщения:
Аргументиране на мнение
Следните две твърдения се представят на вниманието на учениците:
„Ние обединяваме хора, а не държави” (Жан Моне, 1952)
„С увеличаване броя на държавите-членки на Съюза, нарастват и центробежните сили, които
заплашват да го разкъсат”.
Всеки изписва по 2 аргумента в подкрепа на избраното твърдение; учителят обобщава
аргументите относно двете твърдения (обръща се внимание колко ученици са избрали съотв.
твърдение, има ли припокриване на аргументи и кои са те).
Връзки
към
материали (вкл. и
онлайн), които да
се използват по
време
на
занятието

Как функционира ЕС?
http://europa.eu/about-eu/index_bg.htm
Харта на основните права на Европейския съюз
http://eurlex.europa.eu/bg/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303BG.01000101.htm
ЕС в слайдове
http://europa.eu/abc/euslides/index_bg.htm
Европа в 12 урока – 9. Европа на гражданите
http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_9/index_bg.htm
Кунева, Миглена – Европа на гражданите, изд. Колибри, С., 2007

Критерии за оценка на занятието:

Брой ученици, изпълнили предварителната задача, свързана с критичен прочит на
Хартата или други предложени от учителя документи;

Брой ученици, подготвили презентации и/или проявили желание да представят/споделят
материали, открити от тях по време на подготовката им за занятието.
Критерии за оценка на постиженията на учениците:

Оценяване на учениците на базата на активно участие в дискусиите и способност за
формулиране и аргументиране на мнение относно бъдещето на Обединена Европа / европейските
граждани.
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Материали, които могат да се използват по време на занятието

 Материал за участниците
(източник: http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_bg.htm)
Какво представлява гражданството на ЕС?
Всяко лице, притежаващо гражданство на държава-членка на ЕС автоматично е гражданин и на ЕС.
Европейското гражданство не замества националното гражданство, а го допълва. Всяка държава-членка
сама определя правилата за придобиването и отнемането на гражданство на съответната страна.
Гражданството на Съюза се предоставя директно на всеки гражданин на ЕС по силата на Договора за
функционирането на ЕС .

Какви са Вашите права като гражданин на ЕС?
Договорът за функционирането на Европейския съюз Ви дава право:

да се движите и живеете свободно на територията на ЕС;

да гласувате и участвате като кандидат в изборите за Европейски парламент и в местни избори;

да ползвате защита от дипломатическите и консулските власти на друга държава-членка на ЕС;

да отправяте петиции до Европейския парламент и жалби до Европейския омбудсман.
Тези права притежават всички граждани на ЕС.
Гражданите на ЕС имат и други права, включително:

правото да се обърнат и получат отговор от всяка институция на ЕС на един от официалните езици
на ЕС;

право на достъп до документи на Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета при
определени условия, както и;

право на равен достъп до Публичната администрация на ЕС .

Договорът забранява и дискриминацията въз основа на националност .

С Договора от Лисабон се въвежда нова форма на обществено участие - Европейската гражданска
инициатива. Инициативата ще позволи на 1 млн. граждани на значителен брой държави-членки на ЕС да
се обърнат пряко към Европейската комисия с апел за изготвянето на предложение относно инициатива от
общ интерес в рамките на правомощията на Комисията.
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19. Ценностите на Олимпизма
олимпиада, Берлин (1936)

срещу “Духа на ариеца” – Игрите на ХІ

Страна партньор:

България

Автор/и на урока:

Татяна Дочева, Екатерина Михайлова, Мария Донкова, Маргарита Дишкова

Гражданство и Европейски съюз

Тематичен кръг:
Препоръчителен
вид и големина на
групата ученици:

Брой на участниците: една паралелка (26-29 ученици)
Урокът е предвиден за 10-11 клас по учебната дисциплина „История и
цивилизация”.

Препоръчителна
възраст на
учениците:

17-18 години (10-11 клас)

Препоръчително
време:

45 мин.

Общи цели:

Конкретни цели:

Необходими
материали:


Да предостави специфична перспектива за разглеждане и анализ на
отличителни характеристики на периода между двете световни войни.

Да помогне на учениците да осъзнаят, че всеки човек сам по себе си е
ценен и неповторим, независимо от своята раса, религия, националност,
традиции (спортът е един от най-добрите примери за това).

Да развие основни умения на учениците, свързани със: самостоятелно
интерпретиране на информация от изображения; преобразуване на
информация от документи в таблица; коментиране на различни видове
исторически документи, на базата на налична информация и/или
самостоятелно придобиване на нова.

Да се обогатят знанията на учениците за същността на
националсоциалистическата идеология.

Да се разкрие и осмисли значението на понятията „антисемитизъм” и
„расизъм” посредством едно неполитическо събитие, каквото са
Олимпийските игри.

Да се развият основни умения на учениците, свързани със:
самостоятелно извличане и систематизиране на информация под формата на
таблица; анализиране на исторически документи; съпоставяне на символи.

Да се коментира (критично) текст от медии/нормативен документ.
мултимедия (екран, проектор, лаптоп) за презентиране на символи
(олимпийския флаг и нацистката свастика); работен лист (за всеки ученик) със
съотв. документ за анализ

Времеви указания за хода на урока (където са необходими)

Презентация на учителя: 25 мин.

Задачи за учениците: 15 мин.

Обобщение: 5 мин.
Дейности на учителя:

Дейности на учениците:

Представяне на факти и идеи от
историята на ХХ век, показващи
как в обществото се развиват
ценности, които са резултат от

1. Сравняване и коментиране на символи: учениците
съпоставят символите на Олимпизма и националсоциализма
(флагове и слогани/девизи)
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пропаганда.

2. Работа с исторически документи:

Представяне на сблъсъка на
ценностите на Олимпизма с
нацистките расистки идеи през
1936 година - проявление на
национал-социалистическата
идеология, имаща зловещи
последствия за човечеството.

Заповед на райхсминистъра на образованието д-р Руст (от
м.януари 1935 г.)
Въпроси към текста:
Каква е целта на нацистката пропаганда и как тя обслужва
интересите на партията-държава?
Какво отношение към човешката личност се формира на
базата на описаното в документа образование?

Учителят следва да сравни тези
идеи с други общества, където се
наблюдават проявление на
расизъм.

3. Задача към учениците: Слушайки разказа на учителя за
живота на Джеси Оуенс, отбележете в тетрадките си в две
колони съотв. проявите на расизъм и антисемитизъм.

Изводи/обобщения:
Всички форми на расизъм, вкл. антисемитизма, са пагубни за човечеството.
Едно голямо постижение на човешкия дух и воля, независимо от политическата конюнктура,
предизвиква възхищение.
Политическите идеологии нямат място на спортната площадка.
Олимпийското движение като едно от най-ефективните дипломатически средства в днешния
динамичен свят.
Връзки към материали
(вкл. и онлайн), които да
се използват по време
на занятието

Олимпийска харта (2004, МОК)
Български олимпийски комитет (БОК)
http://www.bgolympic.org/
Олимпийският музей - The Olympic Museum (на англ. език)
http://www.olympic.org/museum
Бърдарева, Р. и Б.Иванов - Олимпизъм и олимпийско движение зараждане и развитие, С.,1998
Джонсън, Пол - Съвременността. Светът от 20-те до 90-те години
на ХХ век, Унив. издателство, С., 1993
Ралф, Филип Лий и др. - Световните цивилизации, Т.4. Западът в
центъра на света. Поява на световна цивилизация, изд. Абагар, С.,
1999
Семков, Милен - Европа и фашизмът, изд. Народна просвета, С., (1979)
1983
United States Holocaust Memorial Museum www.ushmm.org

Критерии за оценка на занятието:

В края на занятието учениците могат да попълнят кратка анкета (от 3-4 въпроса): Интересен
ли им е бил урока? Коя от задачите най-много ги е заинтригувала? Коя ги е затруднила най-много? и
пр.
Критерии за оценка на постиженията на учениците:

Учителят може да оцени как учениците са попълнили таблицата за прояви на расизъм и
антисемитизъм. Това ще позволи на учителя да определи степента на умението на учениците да
извличат информация и да я систематизират.

Оценяване на кратките презентации на учениците по време на занятието.
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Най-активните ученици могат да бъдат индивидуално оценени.

Материали, които могат да се използват по време на занятието
 Материал за участниците
Спорт и политика – Джеси Оуенс срещу расизма през лятото на 1936 г. в Берлин
В надпревара с още осем конкуренти през 1932 г. (въпрос към учениците: По това време коя политическа
сила е на власт в Германия?) МОК избира Берлин за домакин на ХІ олимпиада през 1936 г. Тук за първи път
в историята на Игрите политиката се намесва в спорта. За Хитлер целите на игрите са пропагандни: “да се
убеди германския народ в силата на националсоциализма, а чужденците – в неговите добродетели”.
Наблюдава се промяна на отношението към спорта. От това да защитава престижа на нацията, спортистът
попада в ситуация да защитава определена политическа система. От този момент, до 80-те години на ХХ век,
намесата на политиката в спорта се превръща в практика за Игрите. Политическите системи започват да
воюват на спортното поле.
Същевременно, герой на ХІ олимпиада (01-16.08.1936 г.) става един афроамериканец (Джеси Оуенс) – не
само заради победите му, но и заради невероятните отношения с „врага” – немския спортист Луц Лонг
(тема за обсъждане: пропаганда – спорт – спортсменство).
 Материал за участниците – Текст от медии
(източник: в-к Стандарт, 01.08.2008)
Джеси Оуенс вади Хитлер от кожата
Нацистите в Берлин запечатват за първи път Игрите с камера
„Лятната олимпиада в Берлин през 1936 г. остава в историята с провала на Адолф Хитлер да докаже теорията
за превъзходството на арийската раса. Герой на игрите става афро-американецът Джеси Оуенс, който печели
четири златни медала пред злобния поглед на фюрера. Тъмнокожият атлет от университета в Охайо първо
триумфира в спринта на 100 м. На 1/2-финала времето му от 10,2 сек не е признато за рекорд заради силния
попътен вятър. В шампионското си бягане Джеси спира хронометъра на 10,3, което е и най-доброто
постижение на олимпиада до този момент. На следващия ден американецът печели злато в скока на
дължина, побеждавайки представителя на домакините Луц Лонг. До края Оеунс прибавя още две титли - на
200 м и в щафетата на 4 х 100.
Успехите на Оуенс и още деветима тъмнокожи американци поставят Хитлер в тежко положение. Въпреки че
не крие недоволството си, той е принуден да награждава "хора, чиито предци са дошли от джунглата".
Фюрерът дори намеква, че повече на Игрите не бива да бъдат допускани цветнокожи. При третия златен
медал на Оуенс Хитлер демонстративно напуска стадиона и се връща чак за награждаването, където отказва
да стисне ръката на атлета.
Берлин получава домакинството на олимпиадата още през 1931 г. Две години по-късно лидерът на
нацистката партия Адолф Хитлер става канцлер на Германия и заменя народната демокрация с
еднопартийна диктатура, преследваща евреите, циганите и всички политически опоненти. По време на
Игрите нацистите се стараят да скрият престъпната си расистка политика. За целта повечето антиеврейски
надписи и символи са временно свалени.
В знак на протест антифашистите в Европа смятат да организират алтернативна олимпиада в Барселона. Това
така и не се случва поради избухването на Испанската гражданска война.
Българската делегация е от 94 души, от които само 23-ма са състезатели. Нашите пътуват до Берлин с влак.
Най-добре се представя Христо Малакчиев, който е 10-и във всестранната езда.
Това е първата олимпиада, която е запечатана на филмова лента. Продадени са над 4 млн. билета.”
автор: Костадин Джорджев
 Материал за участниците – Нормативен документ
(източник: Олимпийска харта, 2004)
Фундаментални принципи на олимпизма
1. Олимпизмът е философия на живот, възхваляваща и комбинираща в балансирано цяло качествата на
тялото, волята и ума. Съчетавайки спорта с културата и образованието, олимпизмът търси да създаде начин
на живот, основаващ се на радостта от усилието, образователната стойност на добрия пример и уважението
към универсалните фундаментални етически принципи.
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2. Целта на олимпизма е да постави спорта в услуга на хармоничното развитие на човека с оглед на
насърчаване на мира в обществото при зачитане на човешкото достойнство.
3. Олимпийското движение е съгласувано, организирано, универсално и постоянно действие, провеждано
под върховната власт на МОК, на всички лица и организации, които са вдъхновени от ценностите на
олимпизма. То покрива петте континента. То достига своя връх, събирайки заедно спортистите от света на
големия спортен фестивал – олимпийските игри. Техен символ са пет преплетени кръга.
4. Практикуването на спорт е човешко право. Всеки човек трябва да има възможност да практикува спорт,
без никакъв вид дискриминация и в олимпийския дух, което изисква взаимно разбирателство в дух на
приятелство, солидарност и честна игра. Организацията, администрирането и управлението на спорта трябва
да се контролира от независими спортни организации.
5. Всяка форма на дискриминация спрямо страна или човек на основа на раса, религия, политика, пол или
друг признак е несъвместимо с принадлежността към олимпийското движение.
6. Принадлежността към олимпийското движение изисква спазване на Олимпийската харта и признаване на
МОК.
 Материал за участниците – Изображения
Пропагандни плакати на националсоциалистическата партия
(коментиране на изображения, символи и т.н.)
http://polishgreatness.blogspot.com/2012/02/ww2-propaganda-war-of-words-part-2-nazi.html
http://www.bytwerk.com/gpa/posters2.htm
http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa/posters1.htm
http://www.wwii-collectibles.com/adolf-hitler-ex.html
http://www.flickr.com/photos/21098063@N07/with/2189544775/
http://www.flickr.com/photos/21098063@N07/sets/72157603707201719/with/2189544319/
http://constitutionalistnc.tripod.com/hitler-leftist/id9.html
http://images.search.yahoo.com/search/images?p=world%20war%202%20hitler%20propaganda%20posters
http://pictureshistory.blogspot.com/2010/08/posters-from-nazi-germany-during-ww2.html
 Бележки за учителя
1.
Ценностите на олимпизма
спортът като свързващ хората;
спортът, освободен от въздействието на държавната политика;
важно е участието (т.нар. „олимпийски принцип”) - “важното в живота е не триумфът, а – борбата;
най-важното е не да си спечелил, а да си се борил достойно” (барон Пиер дьо Кубертен, 1908 – човекът,
положил основите на съвременното Олимпийско движение).
Олимпийският девиз: По-бързо, по-високо, по-смело (на латински: “Citius, Altius, Fortius”),
предложен от Пиер дьо Кубертен при основаването на Международния олимпийски комитет през 1894).
МОК не признава нация за победител в Олимпийските игри – само отделни спортисти, съотв. отбори
(при отборните спортове) се отличават като победители. Класацията за броя медали по нации е
журналистическа инициатива (тема за обсъждане: спорт - патриотизъм – шовинизъм).
2.
Идеите на националсоциализма (Програма на Националсоциалистическата германска
работническа партия от 24.02.1920 г.)
поданик на държавата може да бъде само този, който е “народен другар” – само този, който има
“германска кръв”;
никой евреин не може да бъде “народен другар”;
първото задължение на всеки поданик трябва да бъде умственото и физическо творчество;
държавата трябва да се грижи за подобряване на народното здраве [… ] чрез създаване на телесна
култура посредством установяване на задължително гимнастическо и спортно обучение, чрез подкрепяне на
всякакви дружества, които се занимават с телесното развитие на младежта.
Девизът на нацистка Германия: „Един народ, един Райх, един Фюрер”
За националсоциалистите най-сериозната разделителна линия била расовата принадлежност, а найужасната им догма – антисемитизма. Според националсоциалистите, т.нар. арийска раса, включваща
северните европейски народи като най-съвършени нейни представители, била единствената, допринесла
значително за човешкия прогрес. Те смятали, че умствените възможности на човека се определят от неговата
кръв.
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 Материал за участниците
Джеймс (Джеси) Кливлънд Оуенс (1913-1980) е роден в Оаквил, Алабама, на 12.09.1913 г. Той често
боледувал като дете и страдал от хроничен бронхит и пристъпи на пневмония. На 7-годишна възраст от него
се очаквало вдига по 100 паунда памук на ден. Когато бил на 9 години, семейството му се преместило в
Кливланд. В щата Охайо той не бил най-добрия ученик, но лесно станал най-бързия на пистата. Първите си
рекорди поставя като тийнейджър – национални рекорди на гимназиите в 220 м бягане, висок и дълъг скок.
През 1933 г. Джеси постъпва в Университета в щата Охайо. Поразява треньорите си с изключителния си
отскок, лекота и техника. Първият му звезден миг е през 1935 г., когато на американските игри за 45 минути
поставя пет нови световни рекорда и повтаря един.
Когато пристига в Берлин, пропагандният апарат на Третия райх работи с пълна сила. Нацистите обрисуват
афроамериканците, като долни, посредствени същества и се надсмиват над САЩ, че те разчитат на “черна
помощ”. Но германската публика реагира по друг начин. Над 100 000 души го поздравяват на великолепния
олимпийски стадион в Берлин, търсели негови снимки и автографи.
Първият си финал Джеси Оуенс спечелил на 3 август 1936 г., взимайки 100 м за 10,3 сек.
На следващият ден той бил почти изпаднал от квалификациите за дълъг скок след два неуспешни опита. С
голямо учудване видял, че скокът му за разгряване бил зачетен от служебните лица за официален опит.
Именно тогава, когато му оставал само един скок, към него се доближил най-добрият немски атлет в тази
дисциплина Карл Лудвиг. Той му се представил и му дал съвет, откъде да започне засилката за скока. Оуенс
го послушал и след успешния опит се класирал за финала. Същият следобед на финала Оуенс спечелил
вторият си златен медал с резултат 8,06 м. Първият, който поздравил новия олимпийски шампион бил
Лудвиг, висок, синеок, рус германец, той изглеждал идеалния модел на пропагандата за чиста арийска раса.
Но Лудвиг забравил идеологията и показал своето възхищение от силата на духа и таланта на големия
спортист, който видял в лицето на Оуенс.
“Изискваше се голям кураж от негова страна да ми помогне пред очите на Хитлер – разказва по-късно Оуенс
– Можете да стопите всички медали и купи, които имам, но те пак няма да стигнат да обковат 24 каратовото
приятелство, което изпитвах към Карл Лудвиг в този момент. Хитлер сигурно е пощурял, гледайки ни как се
прегръщаме на пистата. Тъжното в историята е, че никога повече не видях Лудвиг. Той беше убит през
Втората световна война на Източния фронт.” Въпреки това Оуенс продължава да си кореспондира със
семейството му.
На 5 август 1936 г. Джеси Оуенс печели бягането на 200 м с нов олимпийски рекорд от 20,7 сек.
Предполагало се, че това е края на неговото участие на игрите. Но в този момент нацистката върхушка
помолила ръководителя на американската делегация да не унижава повече Германия, като пуснат на
пистата и единствените евреи в американския отбор – двама лекоатлети от щафетата на САЩ. Въпреки
протестите на спортистите, те били заменени от двамата афроамериканци Дж.Оуенс и Меткалф.
На 9 август дошъл отговорът на американците в щафетата 4х100 м. Оуенс, който бягал първи, спечелил
необходимата преднина и съдействал за постигането на нов световен рекорд – 39,8 сек, който се задържал
цели 20 години. Разгневен фюрерът “пропуснал” да поздрави Джеси. Така с резултат 4 (Оуенс) : 0 (Хитлер),
един афроамериканец, син на берач на памук и правнук на роби смазал мита на Хитлер за арийското
превъзходство.
Но точно толкова сигурно, колкото Джеси знаел, че националсоциализма е зло, той знаел, че
неговата държава още не е намерила начин да реши проблема на афроамериканците.
“Когато се върнах в родината си, след всичките истории относно Хитлер, на мен не ми беше
позволено на се возя в предната част на автобуса – разказва Оуенс – Трябваше да се качвам от задната
врата. Не ми беше позволено да живея, където искам. Не бях поканен за се ръкувам с Хитлер, но също така
не бях поканен и в Белия дом, да се ръкувам с президента Рузвелт.”
Оуенс обаче не се оплаквал. Това не било в неговия стил. Третирали го като атракция. Като нямал
друга възможност да спечели пари, той се състезавал срещу коне и кучета. “Хората казват, че е деградиране
за олимпийски шампион да се състезава срещу коне, но какво трябваше да направя – казва Оуенс. Имах
четири златни медала, но тях не можех да изям.”
Към 50-те години на ХХ век Оуенс постига финансова сигурност, като работи като официален
говорител на корпорации, а по-късно създава и собствена фирма за връзки с обществеността.
През 1950 г., в една спортна анкета, той е обявен за най-голямата звезда на пистата за първата
половина на ХХ век.
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През 1976 г. президентът Форд награждава Оуенс с Медала на свободата – най-голямата военна
почест в САЩ, връчвана някога на цивилен.
Оуенс умира на 31 март 1980 г. от рак на белите дробове на 66-годишна възраст. Четири години покъсно в негова чест улица в Берлин получава неговото име.
Десетилетие след неговата смърт президентът Буш посмъртно награждава Оуенс с конгресменския
Медал на честта. Буш нарича неговите победи в Берлин “ненадминат атлетичен триумф”, но повече от
всичко “триумф на цялото човечество”.
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20. Аз, гражданин на Европа: защо Европейски съюз?
Страна партньор:
Автор на урока:
Тема на урока :
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни
пособия :

Италия
Масимо Маркончини
Гражданство и ЕС
1 клас – работа в малки групи
17-18

90 мин. за дейност на учителя + 90 мин. дейност на ученика

Да знаят как се е зародила идеята за обединена Европа, кой я
формулира и кои държави първи се присъединяват.

Да оценяват принадлежността си към една голяма общност,
говореща на много различни езици, с различни религии и с толкова
много особености, прилична на сложен пъзъл.

Благодарение на този урок учителите ще превърнат
обикновеното географско понятие, което учениците имат, в повъзвишено чувство за принадлежност към Европа. Всеки ученик ще
разшири представата си в сравнение с онази, която е имал дотогава.

Учениците, както и много граждани, нямат ясно и дълбоко
обосновано разбиране за това, че не са само граждани на своята страна,
но също така са и част от една общност. Общност с богата история и
възможности, изпълнена с красота. Те са европейски граждани, така че
принадлежат към по-голяма общност, съставена от много страни, много
езици, както и различни етнически групи и религии.

Листове хартия

Химикалки

Черна дъска

Тебешир или маркер

Увод:
На 9 май 1950 френският министър на външните работи Робер Шуман, вдъхновен от идеалите
на Жан Моне, произнася речта си, в която призовава за създаването на Европейската общност
за въглища и стомана (ЕОВС). От този ден нататък започва безспирният и труден процес на
политическото обединение на Европа.
Дейност на учителя:
Учителят разяснява историята на
създаването на ЕОВС.
Учителят ще подпомага напредъка на
дискусията, насочвайки я към темата за
обединена Европа и поставяйки следните
въпроси:
1. Чия е идеята за Европейски съюз?
2. Какви са били водещите основания?
3. През коя година се предлага
създаването на ЕОВС?

Дейност на ученика:
Дискусия върху разликите и приликите, които
могат да се намерят в Европа по отношение на
религии, езици, етнически групи.

Заключение/обобщение:
Учителят повдига пред учениците въпроса как би изглеждала ситуацията, ако не бе създаден
ЕС.
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Позовавания: основни източници/ линкове в
интернет, статии и т.н.

Текстове за Европа има много: полезно е да
се посвети тази първа част на историческите
понятия и идеи, които могат да се намерят на
интернет сайта на Европейския съюз:
www.ec.europa.eu – Исторически понятия за
определяне на момента, когато Европейският
съюз е започнал да съществува.

Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите поставени от урока

Умение за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне на
резултати)

Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците
по изследваните социално значими въпроси.
Приложете помощни материали, ако такива могат да се намерят – напр. описание на
конкретни случаи/ задачи/илюстративен материал и.т.н.
Презентация «Европа и Аз»: http://www.paideiafoundation.org/media/EUAndMe/
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21. Аз, гражданин на Европа: исторически стъпки
Страна партньор:
Автор на урока:
Тематичен кръг:
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни
пособия :

Италия
Масимо Маркончини
Гражданство и ЕС
1 клас – работа в малки групи
17-18

1.5 час за дейност на учителя + 1.5 часа дейност на ученика

Да знаят десетте основни стъпки на създаването й и по какъв
начин общността все още се разраства.

Да знаят кои страни са се присъединили към Европейската
общност и кои – не.

Да знаят кои страни все още очакват да се присъединят към
Европейския съюз и причините, поради които техните кандидатури са
отхвърлени.

Сега учениците вече познават основанията за създаването на
Съюза и идеалите, вдъхновили основоположниците на Европейската
общност, както и практическите икономически и политически причини,
довели до нейното създаване, въпреки че последната все още не е
напълно дефинирана.

Листове хартия

Химикалки

компютър с достъп до интернет

Увод:
На 9 май 1950 френският министър на външните работи Робер Шуман, вдъхновен от идеалите
на Жан Моне произнася речта си, в която призовава за създаването на Европейската общност
за въглища и стомана (ЕОВС). От този ден нататък започва безспирният и труден процес на
политическото обединение на Европа.
Дейност на учителя:
Обяснява десетте основни стъпки на
създаването на Европа и по какъв начин
общността все още се разраства. + кои
страни са се присъединили към
Европейската общност и кои – не + кои
страни все още очакват да се присъединят
към Европейския съюз и причините,
поради които тяхната кандидатура е
отхвърлена.

Дейност на ученика:
Класът се разделя на 3 групи. На всяка една от
групите се дава един от следните региони:
Западна Европа, Източна Европа, Северна
Европа. От всеки регион групата трябва да избере
страните, които принадлежат към ЕС; да съставят
въображаем пътен план за посещение на тези
страни; да посочат къде се намира столицата и да
предложат интересни туристически обекти в
столицата като използват интернет.

Заключение/обобщение:
Учителят иска от учениците да помислят над значението на това, страната им да е членка на
общността на ЕС.
Позовавания: основни източници/ линкове в
И в този случай документи и интернет сайта
интернет, статии и т.н.
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ЕС са от основно значение, за да се
очертаят най-важните стъпки от началото до

сега.
www.ec.europa.eu
Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за работа в група

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите поставени от урока

Умение за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне на
резултати)

Умение за използване на съществуващи компетентности в нова ситуация

Умение за използване на нови компетентности в типична ситуация
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:
Писмени въпроси
1. Къде и кога е била основана ЕОВС и кои страни са станали част от нея?
2. Какво се е случило на 25 март 1957?
3. През коя година страните станали от 6 – 9?
4. Коя според вас е най-важната стъпка за разширяването на ЕС?
5. Колко на брой и кои страни са част от Европа днес?
6. Колко на брой и кои страни чакат да се присъединят?

81

22. Аз, гражданин на Европа 2: как функционира ЕС и с какво се занимава
Страна партньор:

ИТАЛИЯ

Автор на урока:

Масимо Маркончини

Тематичен кръг:

Гражданство и ЕС

Препоръчителна група
брой/тип:

1 клас – с работа в малки групи

Препоръчителна
възраст на учениците:

17-18

Препоръчително
време:

90 мин. дейност на учителя + 90 мин. за дейност на ученика

ЦЕЛИ:

•
Да разберат ясно, че ЕС е политическа общност, която взема
решения за всички европейски граждани, но само във връзка със
специфични въпроси.
•
Да се запознаят с трите органа за вземане на решения в ЕС:
Съвета, Парламента и Комисията
•
Сега учениците имат достатъчно знания и компетентност, за да
разгледат темите от тази част: как функционира ЕС и с какво се занимава.

Задачи на урока:
Необходими пособия:

моливи+хартия+ компютър с достъп до интернет

Въведение:
Мечтата за обединена Европа е далечна цел, която трябва да бъде постигната. Във всеки случай
Европа съществува като политическа общност, въпреки че не е цялостна и има много аспекти за
доусъвършенстване. Европейският съюз все още не е федерална държава. Той е нещо повече от
обикновена конфедерация на държави. Той е особена цялост, с твърде различен правов ред и се
основава върху непрекъснато развиваща се политическа система от 60 години насам. Така че всеки
неин гражданин трябва да познава функциите му, които са органите за вземане на решения и
последствията за страните от Съюза. Младите хора трябва да бъдат наясно с понятия като общ
пазар, ИВС (Икономически и валутен съюз), единна валута и ЕЦБ (Европейска централна банка).
Дейност на учителя:

Дейност на ученика:

Учителят възлага на всяка група една от
следните теми :Съвета, Парламента,
Комисията
Учителят подпомага проучването

Класът се разделя на три групи; всяка група прави
проучване по една от темите, посочени от учителя.
Накрая лидерът на всяка група представя резултатите
от изследването пред класа

Заключение/обобщение:
Учителят оставя учениците да разсъждават върху възможността Европа да се организира като
федерална държава подобно на САЩ. (10 мин.) После заедно обсъждат плюсовете и минусите от
евентуално осъществяване на идеята.
Интернет адреси на материали,
които трябва да се използват по
време на уроците (помощни
материали)- линкове/статии и т.н.

Освен справките, споменати в предишните уроци, понятия за
различните форми на държавата.
http://europa.eu/
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Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оценява:
•
Активно участие
•
Умение за работа в група
•
Способност на ученика да изложи убедително своята позиция по проблема, зададен в
урока.
•
Умения за работа с информация (подбор, сравнение, проверка и представяне на
резултатите)
•
Умения и отношение, изразени от ученика във връзка със собствената му гражданска
позиция по поставен социално значим проблем.
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23. Аз, гражданин на Европа 3: пазар, евро и ЕЦБ
Страна партньор:
Автор на урока:
Тема на урока :
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни
пособия :

Италия
Масимо Маркончини

Гражданство и ЕС
20 ученика – работа в малки групи.
17 - 18

1.5 час за дейност на учителя + 1.5 часа дейност на ученика

Знаят основното значение на „общ пазар”

Познават основни понятия, свързани с ЕВС и неговото
значение.

По-добре разбират какво е означавал за добро или за лошо
неотдавнашният преход към единна валута (между 1999 и 2001) за
всяка страна от ЕС.

Да имат най-малкото общо понятие за Европейската
централна банка, нейните функции и компетенции.

След като разберат сферата на правомощия на ЕС,
учениците трябва да започнат да изучават и впоследствие да
задълбочават някои понятия, институции и инструменти, които
имат голямо значение и оказват въздействие върху живота на
всеки европейски гражданин.

Листове хартия

Химикалки

компютър с достъп до интернет

Увод:
Мечтата за обединена Европа е далечна цел, която трябва да бъде постигната; във всеки
случай Европа съществува като политическа общност, въпреки че не е цялостна и в много
отношение трябва да бъде подобрена. Все още Европейският съюз не е федерална държава.
Той е нещо много повече от обикновена конфедерация на държави. Той е особено единение, с
много различен правен порядък и се основава върху развиваща се от шейсет години насам
политическа система. Така че всеки гражданин трябва да знае функциите му, които са органите
за вземане на решения и последиците от тези решения върху страните от Съюза. Младите хора
трябва да бъдат добре запознати с понятия като общ пазар, Икономически и валутен съюз
(ИВС),единна валута и Европейска централна банка (ЕЦБ).

Дейност на учителя:
Учителят възлага на всяка група една от
следните теми: Евро, ИВС
(Икономически и валутен съюз) и ЕЦБ
(Европейска централна банка).
Учителят подпомага проучването.

Дейност на ученика:
Класът ще бъде разделен на три групи; всяка
група ще прави проучване върху една тема,
възложена от учителя. Накрая всяка група ще
представи пред класа проучването си.

Заключение/обобщение:
Учителят иска от учениците да помислят, каква би била ситуацията в Европа, ако
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валутата Евро не съществуваше. Следва кратко обсъждане.
Позовавания: основни източници/
линкове в интернет, статии и т.н.

Понятия и теми от тази част могат да бъдат
общо развити. За да се направи бързо
въведение, материалите за ЕС на интернет
сайта www.ec.europa.eu ще бъдат
достатъчни.

Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за работа в група

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите поставени от урока

Умение за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне на
резултати)

Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците
по изследваните граждански значими въпроси.
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:

Писмени въпроси
1.Кога Еврото е въведено във вашата страна?
2. Кога е създаден ЕВС?
3. Какво представлява ЕЦБ? С какво се занимава тя?
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24. Ако бях гражданин от друга „побратимена”страна
Страна партньор:
Автор на урока:
Тема на урока :
Препоръчителна група
брой/тип:
Препоръчителна
възраст на учениците:
Препоръчително време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни пособия
:

Италия
Масимо Маркончини

Гражданството и ЕС

Човешки права и мултикултурност
1 клас
14-15
1 час за дейност на учителя + 1.5 часа дейност на ученика

Подобряват знанията си за основни моменти в историята на
побратимените страни.

Знаят кои са основоположниците на побратимените страни и
идеалите, които те са следвали.

Познават институционалната й форма, основните правила за
съжителство и законодателната система в тази страна

Могат да направят сравнение с организацията в собствената
си страна.

На този етап учениците, които по-добре познават както
своята страна, така и ЕС могат да започнат да повишават знанията си
за друга страна по избор, която заедно с учителя определят като
тяхна „побратимена страна”.

Листове хартия

Химикалки

компютър с достъп до интернет.

Увод:
Учениците ще се опитат да влязат в положението на своите връстници от друга страна. Те ще
изучат съвременната й история, общите правила на нейното функциониране и законодателния
ред в нея, който ще сравнят с този в страната си.
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:

Едно побратимяване с клас/училище (на

Учениците ще подготвят
същото ниво) от побратимената страна за получаване доклад (по възможност мултимедиен)
на цялата информация за урока би било желателно
като сравнят организацията и
да се осъществи. По същия начин контактите между
историята и подчертаят приликите и
учениците би трябвало да увеличат взаимното
разликите в двете страни.
познание, полезно за цялостно гражданско
израстване. Обменът на информация с
побратименото училище, благодарение на
безбройните средства на разположение на учениците
(интернет, имейл, социални мрежи), ще бъде от
основно значение като (при възможност) начин за
срещи за обмен на работите на учениците.
Заключение/обобщение:
Учителят иска от учениците да помислят за живота си в друга страна. Биха ли били учениците
такива, каквито са сега?
Позовавания: основни
 http://www.twinning.org/en/page/enter-our-universe-ofизточници/ линкове в
twinning.html
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интернет, статии и т.н.

http://www.etwinning.net/en/pub/index.htm
Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите, поставени от урока

Умения за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне на
резултати)

Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците
по изследваните граждански значими въпроси.
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VII/5 Права на човека и мултикултурализъм

88

25. От идеята до закона: Как се правят законите и защо те съществуват
Страна партньор:

България

Автор/и на урока:

Татяна Дочева, Екатерина Михайлова, Мария Донкова, Маргарита
Дишкова

Гражданство и България

Права на човека и мултикултурализъм

Тематичен кръг:
Препоръчителен вид и
големина на групата
ученици:
Препоръчителна
възраст на учениците
Препоръчително
време:
Общи цели:
Конкретни цели:

Необходими
материали

Брой на участниците: 1 клас (26-29 ученици)
Темата е подходяща за 10 клас по учебната дисциплина „Етика и
право“.
17-18 години (10 клас)

90 мин.

Да развият социални умения и умения за учене;

Да практикуват на социални умения.

Чрез примера на изработване на прост «законопроект» да се
помогне на учениците да разберат, че процесът на вземане на
решения включва разрешаване на спорове и компромис при
конфликт на интереси.

Да се формират и упражнят в практиката умения за
проучване, анализ, дебат.
Лист хартия и химикал (молив) за всяка работна група, бяла дъска
(флипчарт) за учителя.

Времеви указания за хода на урока (където са необходими)
Предварителна подготовка
Занятието е предшествано от два типа предварителна подготовка с активна подкрепа от страна
на учителя.
Индивидуална (преди първото занятие) – на учениците е възложено да се запознаят с избран
от тях закон (за ориентиране им се предлагат Закон за закрила на детето, Закон за
народната просвета или друг, свързан с интересите им или засягащ техни права и
отговорности). Целта е да добият представа за структурата на един закон.
Групова (преди второто занятие) – група ученици, “застъпници за бъдещия законопроект”,
работят с помощта на учителя по събиране на мнения на ученици, учители и родители (ако е
възможно) за основните положения в бъдещия законопроект (напр. “Законопроект за забрана
на използването на мобилни телефони в училище”).
Дейности на учителя:
Учителят води дискусия
около следните въпроси:

Ако процесът на
вземане на решения е подълъг и по-продължителен
във времето, това ще

Дейности на учениците:
I.
Практически занимания
1.
Запознаване с текст на действащ закон
2.
Разпределяне на роли и определяне на позиция, която ще
защитават
3.
Преговори, гласуване
4.
Дискусия на тема Какво научих
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позволи ли на
„законодателите” да
вземат по-правилно
решение?

Смятат ли
учениците – законодатели,
че максимален брой
интереси трябва да бъдат
отчитани при
изработването на закони,
правилници, наредби и
т.н.

Дали
окончателният вариант на
приетия закон съответства
на първоначалните цели и
идеи на вносителя?

II.
Класната стая като парламентарна зала
III.
Роли на участниците:
Членове на комисия – вносител на предложения закон
Докладчик
Член на различни парламентарни групи
Темата на проектозакона може да бъде избрана съобразно
интересите на конкретната група ученици (напр. „Закон за
забрана на използването на мобилни телефони в училище”).
Вносителите – ученици, с които учителят предварително е
работил - са проучили мнението на различните групи (родители,
ученици, учители).
IV.
Преговорен процес. Дебати.
Комисията, внасяща предложението, и „Парламентът” трябва да
стигнат до обща позиция.
Ходът на действие:

Представител на всяка „парламентарна група” излага
общата позиция на своите членове.

Докладчикът предлага точките на гласуване.

Комисия следи кои предложения са приети и кои
отхвърлени.
V.
Приемане на „Закона”
Докладва се окончателният текст.

Изводи/обобщения: Защо трябва да имаме писани закони / правила? Кратка дискусия.
Връзки към материали
(вкл. и онлайн), които да
се използват по време на
занятието

Гражданско участие в законодателния процес
(Доц. Емил Марков)
http://nauka.bg/forum/index.php?showtopic=8660
Законодателен процес – фази:
http://www.bg-pravo.com/2009/12/32.html

Критерии за оценка на занятието:

Изработен „законопроект”.

Постигнат консенсус при различни позиции и мнения по отношение на изготвения
законопроект.

Изказано желание от страна на учениците да участват в разработването на Правила или
Наредба, касаещи реални проблеми в училище.
Критерии за оценка на постиженията на учениците:

Степен на участие в работата по групи (социална и гражданска компетентности) –
оценява се по наблюдения на учителя;

Индивидуално показани граждански компетентности (знания, умения и отношение) по
време на проучването, дебатите и гласуването – оценява се по наблюдения на учителя.

Материали, които могат да се използват по време на занятието

 Материал за участниците
КАК ЗАКОНОПРОЕКТЪТ СТАВА ЗАКОН
(източник: http://www.parliament.bg/bg/billbecomeact)
Законодателният процес в Народното събрание се осъществява въз основа на Конституцията и
на приет от него правилник. Право да внасят законопроекти имат народните представители и
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Министерския съвет. Това право се нарича право на законодателна инициатива.
Законопроектите се внасят заедно с мотиви към тях, в които вносителят дава становище по
очакваните последици от прилагането на проектозакона, включително финансови. В мотивите
на законопроектите, които са свързани с членството на Република България в Европейския съюз,
се посочва конкретна част от правото на Европейския съюз, която налага съответното
регулиране.
В 3-дневен срок от постъпването на законопроекта председателят на Народното събрание
го разпределя на постоянните комисии, като определя и коя от тях ще е водеща в
обсъждането.
Членовете на постоянните комисии обсъждат законопроекта не по-рано от 24 часа и не покъсно от 3 седмици от получаването им. Те представят на председателя на Народното
събрание и на председателя на водещата комисия мотивиран доклад. За първо гласуване
докладите по законопроектите се представят не по-късно от два месеца от тяхното
внасяне.
Законопроектите, мотивите към тях и докладът на водещата комисия се представят на
народните представители поне един ден преди заседанието, в което ще бъдат разгледани.
Законопроектите се приемат на две гласувания, които се правят в различни заседания.
Народното събрание може да реши двете гласувания да се проведат в едно заседание.
При първото гласуване законопроектът се обсъжда в цялост. Когато на първо гласуване са
приети повече от един законопроект по една и съща тема, водещата комисия с участието
на авторите на законопроектите, изготвят един общ законопроект в срок от 14 дни.
Народните представители могат да правят писмени предложения за изменения и
допълнения на приетия на първо четене законопроект в определен от Народното
събрание срок.
До 14 дни след изтичането на този срок водещата комисия внася в НС мотивиран доклад с
писмените предложения на народните представители и предложенията на комисията.
Народното събрание обсъжда и приема закона на второ гласуване глава по глава, раздел
по раздел или текст по текст.
Приетият закон се изпраща на Президента на Република България за издаване на указ за
обнародване.
Президентът на Република България може
да върне закона за преразглеждане.

Президентът на Република България издава
указ за обнародване на закона.

Законът се обнародва в Държавен вестник и влиза в сила след 3 дни, освен ако в самия
закон не е определен друг срок.
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26. Да защитим нашите права: граждански инициативи и кампании
Страна партньор:
Автор/и на урока:
Тематичен кръг:

Препоръчителен
вид и големина
на групата
ученици:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
Общи цели:
Конкретни цели:

България
Татяна Дочева, Екатерина Михайлова, Мария Донкова, Маргарита Дишкова

Гражданство и България

Местна общност и самоуправление

Права на човека и мултикултурализъм
Брой на участниците: една паралелка (26-29 ученици)
Темата е предвидена в рамките на предмета „Свят и личност” в 12 клас –
„Организиране на практически форми за защита на човешки права“.
18 -19 години (12 клас)

45 минути


Да прилагат придобити компетентности в нови ситуации.

Да усвоят практически стъпки (граждански знания и умения) за
организиране на кампания за отстояване на техните права в конкретна
ситуация и при конкретен казус.

Да развият граждански умения и компетентности чрез поемане на
различни роли (при различни социални групи).
Необходими
За всяка група ученици: маркери и листове за флипчарт; кратък списък,
материали:
съдържащ правила и основните стъпки на процеса по организиране на
кампания; описание на „контекста” (казуса) или компютър с интернет
достъп.
Времеви указания за хода на урока (където са необходими)

Въведение: 10 мин.

Дефиниране на предложението за кампания: 5 мин.

Планиране на кампанията: 15 мин.

Представяне на кампанията: 10 мин.

Заключение: 5 min.
Дейности на учителя:
Дейности на учениците:
Ход на урока:
Обсъждат темата за бъдещата кампания.
Въведение
Планиране на кампанията
Припомнят се елементите на „правовата
Набелязват се правила за изготвяне на
държава“:
кампанията и възможните стъпки за протичането
Върховенство на закона
й:
Разделение на властите
Ясно формулиране на проблема;
Спазване на човешките права
Разпределяне на задачите в рамката на
групата;
Дефиниране на предложението за
Проучване на контекста и обстоятелства
кампания
около избрания проблем, както и съотв.
На учениците се предлага да формулират
нормативна уредба;
тема за кампания или да изберат измежду
Разговор със засегнатите от проблема (ако
проблеми, предложени от учителя.
е възможно);
Примерни теми/проблеми:
Определяне формата на кампанията;
Определяне институцията, към която

Кампания в защита на ученик,
следва да се отправи проблемът;
несправедливо отстранен от училище;
Изготвяне на кампанията (основни етапи

Кампания, свързана със
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„замразените” от 12 години насам размери
на ученическите стипендии.

Кампания, свързана с недостига на
лекарства за хора с редки заболявания.

Кампания за по-добро качество на
храната и обслужването в стола на
училището.
Преглед на основните елементи в една
гражданска кампания/инициатива.

на плана за действие);
Работа с медии и други форми на даване
гласност на проблема;
Изготвяне на план за проследяване на
проблема до окончателното му разрешаване.
Представяне на кампанията
Всяка група накратко представя (с помощта на
презентация, постер или ...) своята кампания
пред съучениците си.

Дискусия относно критериите, по които може да
Подпомагане на учениците при
се прецени гражданската активност или
разделянето им на групи от по 4 до 6
гражданската апатия на един човек / общност.
участници.
Изводи/обобщения:
Класът избира онази кампания, която е предизвикала най-голям интерес и е определена като
най-важна. Преценяват дали да се състави официално предложение до съотв. отговорна
институция, в чиито правомощия е решението на конкретния проблем.
Връзки към „Вашият глас в Европа“ (Сайт на Европейската комисия)
материали
http://ec.europa.eu/yourvoice/index_bg.htm
(вкл. и
Европейска харта за правата на пациентите
онлайн),
http://www.mh.government.bg/ForThePacient.aspx?pageid=482&home=true&categ
които да се oryid=3665&articleid=3951
използват
Youth for Human Rights International
по време на http://www.youthforhumanrights.org/
занятието
Критерии за оценка на занятието:

Ясен и детайлен план за кампания, одобрен от класа;

Активно включване на всички участници;

Успешно включване на „проблемни” участници – например „мълчаливецът”,
„аутсайдерът” и т.н.
Критерии за оценка на постиженията на учениците:

Способност за работа в екип и активно участие в дискусиите;

Способност за излагане и защита на собствени идеи, съответстващи на темата на
занятието.

93

Материали, които могат да се използват по време на занятието

 Материал за участниците
Европейска гражданска инициатива - Процедурата стъпка по стъпка
(източник: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/how-it-works)

Подготовка и учредяване на граждански комитет

Регистрация на предлаганата инициатива

Удостоверяване на системата за събиране на изявления
онлайн

Събиране на изявления за подкрепа на хартия или онлайн

Проверка на изявленията за подкрепа

Максимум
месеца

2

Максимум
месец

1

Максимум
месеца

12

Максимум
месеца

3

Максимум
месеца

3

Внасяне на инициативата в Комисията

Разглеждане, публично изслушване
парламент и отговор от Комисията

в

Европейския

Ако Комисията реши да даде ход на вашата инициатива -> започва
законодателната процедура
Щракнете върху всяка стъпка за повече информация.
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27. Достойнство и свобода
Страна партньор:
Автор на урока:
Тематичен кръг :
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Италия
Масимо Маркончини
Човешки права и мултикултурност
1 клас – работа в малки групи.
14-15

1.5 час за дейност на учителя + 1.5 час дейност на ученика

Да научат, че човешкото достойнство е ненакърнимо, че този
принцип и ценност е реален, благодарение на редица права или
забрани, включени или не в законодателството на страната: правото на
живот, на физическа и морална цялост, забрана на мъченията или
нечовешкото отношение, забрана на робството или на тежкия труд.

Да осъзнаят, че свободата е ценен дар, който трябва да се пази, и
тя съществува, само ако са гарантирани редица права и специфични
свободи.

Какво означават за нас тези ценности и права и кой ги гарантира?

Листове хартия

Химикалки

Задачи на урока:
Задължителни
пособия :
Увод:
Народите на Европа, създавайки все по-тесен съюз помежду си, са решени да споделят мирно
бъдеще, основано върху споделени ценности. Осъзнаващ духовната си и морална
наследственост, ЕС се основава върху всеобщи и неделими ценности за човешко достойнство,
свобода и т.н. ( от преамбюла на Хартата за основните човешки права на Европейския съюз).
Където признаването на вроденото достойнство и равните и ненакърними права на всички
членове на човешката общност са залегнали в основата на свободата и т.н.(от Преамбюла на
Всеобщата декларация за правата на човека).
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:

Учителят ръководи дискусията.

Дискусия между учениците. Те ще

В края на урока учителите могат да аргументират възгледите си за достойнство и
поискат от учениците да напишат доклад.
свобода, как тези права трябва да бъдат
защитавани и най-вече, дали според тях тези две
ценности са спазвани в обществото, в което
живеят.
Заключение/обобщение:
Учителят иска от учениците да помислят и обсъдят това, какво означава за тях свободата, дали
се чувстват свободни в страната, в която живеят, и какви наказателни мерки считат за редни.
Позовавания:
Следните текстове са полезни при специфичните позовавания:
основни източници/ 
Харта за основните права на Европейския съюз. Понятието за
линкове в интернет,
достойнство: Глава I член 1-5. Понятието свобода: Глава II член 6-19.
статии и т.н.

Конвенция за защита на човешките права и основните свободи.
Понятието достойнство: член 1-4. Понятието свобода: член 5 и член 814

Всеобщата декларация за правата на човека.

„За правата и наказанията” от Чезаре Бекариа. Написан през
1764, текстът е уникален в своята далновидност. Параграф XVI „За
изтезанията” е особено95полезен в този контекст.


Конституцията на страната на ученика.
Разбира се, конституцията на всяка страна от ЕС взема под внимание и
съблюдава тези принципи. В италианската конституция те са наречени
„фундаментални принципи” и след това са обяснени в много от
нейните членове. По отношение на човешкото достойнство виж член 3
и 32; за свободата виж членове 8 и 13.
Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите поставени от урока

Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците
по изследваните граждански значими въпроси.
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28. Равенство и солидарност
Страна партньор:
Автор на урока:
Тема на урока :
Препоръчителна група
брой/тип:
Препоръчителна
възраст на учениците:
Урок номер:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Италия
Масимо Маркончини
Човешки права и мултикултурност
1 клас – работа в малки групи
14-15
1.5 час за дейност на учителя + 1.5 час дейност на ученика

Да прегледат стандартното определение за равенство и осъзнаят,
че то съчетава и материализира редица права.

Да се изправят пред много трудно за дефиниране понятие.

Учениците отново се сблъскват с две много важни ценностни
понятия, невъзможно да бъдат дефинирани по обективен начин.
Благодарение на знанията, получени по време на предишните уроци,
сега те вече са в състояние да си ги представят така, както ги искат, да
разсъждават и да разискват значението им в нашето общество и да
оценяват дали и как те да бъдат застъпени в тяхната местна общност, в
тяхната страна и в Европа.

Листове хартия

Химикалки

Задължителни
пособия :
Увод:
Европейските народи, влизайки в още по-тесен съюз помежду си, са решени да споделят мирно
бъдеще, основано върху общи ценности. Осъзнавайки духовното си и морално наследство, ЕС се
гради върху универсални и неделими ценности за човешко достойнство, равенство и солидарност
(от Преамбюла на Хартата на основните права на ЕС).
Дейност на учителя:
Учителят изгражда урока въз основа на значението
на равенството и солидарността: правото и
гаранцията за равенство пред закона, увереността,
че никой не е дискриминиран въз основа на
сексуална принадлежност, раса, цвят, религия,
политически убеждения, сексуална ориентация.
Хората са равни, ако има равенство между мъжете
и жените, ако физическите пречки са преодолени,
не само за хората с увреждания. И много повече.
Солидарността обхваща различни теми чак до
социални и икономически въпроси. Както и за
думата „свобода” е трудно да се намери
приемливо за всички определение.
Учителят организира и води дискусионния форум,
по време на който учениците могат да сравнят
своите неминуемо различни възгледи. Не само
относно значението на равенството и
солидарността, но и дали те двете са „полезни” и
дали в нашето общество те са на приемливо ниво.
Предложения за въпроси във форума:
Каква стойност има за вас понятието равенство?
Как го дефинирате?
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Дейност на ученика:

Дискусия върху темата за равенство
и солидарност .

Класът ще бъде разделен на 4 групи.

Всяка група ще напише по 5
определения за всяка тема.

Учителят ще запише всички тях на
черната дъска и заедно с учениците ще се
опита да формулират собствено
определение за равенство и солидарност 15 мин.

Как определяте солидарност?
Дали солидарността е върховна ценност, или е
въпрос на личен и съзнателен избор?
Каква е връзката между равенство и солидарност?
Заключение/обобщение:
Учителят иска от учениците да помислят за това, какво означават за тях равенство и солидарност,
дали са налице според тях равенство и солидарност в страната , в която живеят, и какво могат да
направят хората, с цел да ги подпомогнат.
Позовавания: основни
Следните текстове са полезни при специфичните позовавания:
източници/ линкове в

Харта за основните права на Европейския съюз. Понятието за
интернет, статии и т.н.
равенство: Глава III член 20-26. Понятието солидарност: Глава IV
член 27-38

Конвенция за защита на човешките права и основните
свободи. Понятието равенство: член 6-14. Понятието солидарност:
няма специфични членове.

Всеобщата декларация за правата на човека.

Конституцията на страната на ученика.
Тези понятия са включени в конституцията на всяка европейска
страна. В италианската конституция, те се споменават в
„Основополагащите принципи” и след това обяснени в съответните
няколко члена. По отношение на равенството можем да споменем
член 2 и 8, а по отношение солидарността членове 3 и 51.
Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за работа в група

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите поставени от урока

Умение за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне на
резултати)

Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците по
изследваните граждански значими въпроси.
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29. Гражданство и справедливост
Страна партньор:
Автор на урока:
Тематичен кръг:
Препоръчителна група
брой/тип:
Препоръчителна възраст
на учениците:
Препоръчително време:
ЦЕЛИ:
Задачи на урока:

Задължителни пособия :

Италия
Масимо Маркончини
Човешки права и мултикултурност
1 клас – работа в малки групи
16-17
45 мин. за дейност на учителя + 45 мин. дейност на ученика

Да научат съдържанието на „гражданство”.

Да научат ценността „справедливост”.

По време на предишните часове учениците са
разсъждавали по много теми с по-слаби конкретност и
обективност. Да бъдат граждани на правова държава е нещо
много по-определено и всеобщо прието. При всички положения,
учениците ще трябва да се запознаят отблизо с тези понятия, за да
повишат нивото си на граждански познания.

Листове хартия

Химикалки

Черна дъска

Тебешир или маркер

Увод:
Гражданите на Европа, влизайки в още по-тесен съюз помежду си, са решени да споделят
мирно бъдеще, основано на общи ценности… Съюзът е основан на принципите на
демокрацията и върховенството на закона. Той поставя индивида в сърцето на дейностите си,
учредявайки гражданството на Съюза и създавайки пространство на свобода, сигурност и
справедливост… (от Преамбюла на Хартата на основните права на Европейския съюз).
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:
Учителят разяснява значението на „гражданство”: то
„Граждани на правова държава”
изразява няколко понятия. Когато е наречено активно
Този урок завършва с дискусия
гражданство означава активното участие в социалния
между учениците. След като
живот. Гражданството е също така право, понятие със
повишат знанията си и бъдат
голяма законова и политическа стойност. То включва
свободни да изразяват мислите
пасивното и активно избирателно право, правото да
си, те могат да започнат да водят
бъдеш третиран като гражданин, а не като субект на
откровена и ползотворна
бюрократични и наднационални органи, правото на
дискусия за това какво мислят за
прозрачност и информация и много други.
гражданството, имиграцията,
Учителят разяснява значението на „справедливост”: то е
правото, имат ли слабо или силно
широко обхватно и променливо като значение и
развито чувство за защита на
интерпретации. Възможно е справедливостта да се
гражданските свободи, дали
дефинира по много различни начини. В този конкретен
наистина знаят или не какво
случай справедливостта се разглежда като дисциплина,
означава да живееш в правова
която посочва нарушенията на закона и наказанията. В
държава.
края на урока учениците ще знаят функциите на
правовата държава. Тя трябва да гарантира
безпристрастността на съдиите, ефикасно право на
защита, справедлива пропорция между
нарушения/наказания и най-вече презумпцията за
невинност до произнасяне на окончателната присъда.
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Учителят води дискусията, използвайки въпросите,
изброени по-долу при необходимост.
Предложения за въпроси във форума:
1. Знаете ли каква е правната стойност на гражданството?
2. Бихте ли облекчили или усложнили процедурата за
получаване на гражданство във вашата страна?
3. Доволен ли сте от съдебната система във вашата
страна?
4. Смятате ли се за човек, който е склонен да защитава
гражданските свободи?
5. Съгласен ли сте да бъде отменено прилагането на
смъртното наказание в страните на ЕС?
Заключение/обобщение:
Учителят иска от учениците да помислят за това, какво означават за тях да бъдат активни
граждани. Доколко е важно това? Какво биха могли да направят в ежедневието си , за да
бъдат наистина активни граждани.
Позовавания:
Следните текстове са полезни за цитати:
основни

Харта за основните права на Европейския съюз. Понятието
източници/
гражданство: Глава V, член 39-46. Понятие справедливост: Глава VI член
линкове в
47-50.
интернет, статии и

Конвенция за защита на човешките права и основните свободи.
т.н.
Понятието гражданство: член 6 Понятието право: член 6-51

Всеобщата декларация на правата на човека.

„За правата и наказанията” от Чезаре Бекариа. Написан през
1764 този текст е уникален по своята далновидност.Той е полезен за
урока. Добре би било да се наблегне на параграф XVI („За изтезанията”),
в който Бекариа изказва мисълта: „Човек не може да бъде наречен
виновен след присъдата на съдията…”

Конституцията на страната на ученика.
Тези понятия са включени в конституцията на всяка европейска страна. В
италианската конституция двете понятия са наречени „Фундаментални
принципи” и след това са обяснени в редица членове. Що се отнася до
гражданството, можем да споменем членове 16 и 22, а що се отнася до
правото – член 3 и цялата Глава IV.
Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите поставени от урока

Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците
по изследваните социално значими въпроси.
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30. Различен не означава по-лош – проблемът със стереотипите и
дискриминацията в социалната дейност
Страна партньор:
Автор на урока:
Тематичен кръг:
Препоръчителна група брой/тип:
Препоръчителна
възраст
на
учениците:
Препоръчително време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни пособия:

Полша
Ярослав Пута
Човешки права и мулткултурност
20-30 ученика – работа в малки групи.
14 - 18
1,5 часа или 2 х 45 мин.

Запознаване с понятията „стереотип” и
„дискриминация”.

Повишаване нивото на отвореност за опознаване в
междуличностните отношения.

Осъзнаване наличието на стереотипи и
дискриминационно поведение в социалния живот.

Засилване на отвореността към различията у
участниците.

Осъзнаване от учениците на наличието на
когнитивни схеми по отношение на различните социални
групи и преодоляването на тези стереотипи.

Укрепване на позицията на учениците за активна
съпротива към социалната дискриминация.

Хартия

Химикалки

Черна дъска

Тебешир или маркер

Телевизор или прожектор и екран

DVD

30-минутната версия на документалния филм на
Джейн Елиът „Синеокият” (1996)

Увод:
Учителят започва кратка дискусия с учениците за това в какво хората могат да се различават един
от друг, като води класа към социални теми като националност, раса, възраст, религия, физически
данни, сексуална ориентация, външен вид и т.н. Отговорите на учениците трябва да бъдат
записвани от учителя на черната дъска. Учителят насочва вниманието на учениците към това как
хората взаимно се оценяват, и към факта,че в нашите преценки често пъти се ръководим от
повърхностни впечатления и когнитивни схеми. В края на груповата дискусия учителят пита
учениците как разбират думата стереотип. След като получи няколко отговора той/тя представя на
класа дефиницията на този термин. (10 мин.)
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:
Урокът започва с прожекция на документалния

Учениците гледат документалния филм
филм „Синеокият”, в който се показва семинара,
(30 мин.) и след това споделят породените от
ръководен от Джейн Елиът. След филма учителят филма впечатления. Учениците, които са се
иска от учениците да споделят чувствата си
сблъскали с проблема за дискриминация,
предизвикани от филма и да разкажат случки от
споделят примери от собствения си живот. По
собствения си живот, в които са били обект на
време на групова дискусия, класът се опитва
дискриминация или те самите са проявявали
да определи какви трудности цитираните
дискриминация.
примери на дискриминация може би са
причинили на хората, чиито жертви са били, и
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какви емоции са предизвикали в тях. (10 мин.)

Класът се разделя на четири групи. Две
групи работят една с друга. Едната група играе
ролята на представители на социално
различните, споменати в по-раншната дискусия.
Учителят определя кой каква роля играе ( напр.
хора от различна националност, хора с физически
недъзи и т.н.)

Следващата задача се решава от целия
клас. Учителят поставя за задача на учениците да
напишат на лист хартия списък на общите
принципи за съвместно съществуване, които ще
спазват в училището или в отношенията си с хора
извън училището.


Групата, получила ролята на обект на
дискриминация, описва върху лист хартия
пред какви трудности биха могли да се
изправят в опита си да участват пълноценно в
социалния живот на училището. В същото
време втората група дискутира и записва
идеите си как биха могли да помогнат на
хората от първата група да функционират
свободно в училищната среда. (10 мин.) След
като опишат гледните си точки, двойки от
двете групи противопоставят и сравняват
отговорите си и търсят общи черти. След това
съставят нов списък от положителни прояви, с
които и двете страни са съгласни. След това
четирите групи представят съвместните си
предложения пред класа (10 мин.)

Учениците заедно формулират
правилата и ги записват. След като завършат
декларацията, те закачат голям постер на
видно място в класа (15 мин.

Заключение/обобщение:
Учителят иска от учениците да споделят впечатленията си във връзка с когнитивните схеми, които
разпознават у себе си по време на уроците (5 мин.)
Позовавания: основни източници/ 30-минутна версия на документалния филм на Джейн Елиът
линкове в интернет, статии и т.н.
„Синеокият”
http://janeelliott.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD
&Store_Code=J&Product_Code=3E-30&Category_Code=VV.
Възможно е филмът да бъде взет под наем. Нещо повече,
той може да бъде излъчен безплатно за нетърговски и
образователни цели. Примерни определения на термините
„стереотип” и „дискриминация” могат да се намерят в много
различни психологически и социологични публикации. Също
така могат лесно да бъдат намерени в интернет.:

http://www.media
awareness.ca/english/special_initiatives/toolkit/stereotypes/wh
at_are_stereotypes.cfm

http://www.bookrags.com/research/discrimination-eos01/
Препоръчителна дейност за оценка:
Учениците съставят съвместен списък на впечатления и оценки на структурата на урока. Първият
написва кратките си впечатления, за предпочитане кратки прилагателни, които изразяват
критическата й/му преценка за проведените упражнения. След това тя/той предава листа на
другите ученици да добавят своите бележки.
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:
Преценката за резултатите от урока е възможна като се наблюдава поведението и вербалните
изказвания на учениците, свързани със социалните различия и като се сравнят те със списъка,
съставен от учениците.
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VII/6 Защита на околната среда
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31. Аз, гражданин, отговорен за околната среда, днес и в бъдеще
Страна партньор:
Автор на урока:
Урок номер:
Препоръчителна група
брой/тип:
Препоръчителна възраст
на учениците:
Препоръчително време:
ЦЕЛИ:

Италия
Масимо Маркончини
32 (9/10)
1 клас – работа в малки групи.

Задачи на урока:


Учениците вече са придобили известни компетенции,
които да засилят чувството им за принадлежност към местната,
националната и европейската общност по съзнателен и активен
начин. Сега трябва да се изправят пред някои сериозни и трудни
проблеми по въпроси от глобално значение.

Листове хартия

Химикалки

Черна дъска

Тебешир или маркер

Задължителни пособия :

15 - 16
45 мин. за дейност на учителя + 45 мин. дейност на ученика

Да осъзнават ясно, че проблемите с околната среда имат
сериозни икономически и политически последици и бъдещето ни
наистина зависи от тях.

Да разберат ролята и инструментите на политическите
институции във връзка с тези проблеми.

Увод:
През шейсетте години на миналия век по целия свят се заражда чувствителност по отношение
на околната среда. По-късно тя започва да се нарича „природозащитна”. Този урок си поставя
по-високата цел от обикновеното – но необходимо – културно запознаване с необходимостта
да бъде опазена околната среда заради нас самите и за бъдещите поколения. Той се опитва
да накара учениците да осъзнаят, че политическите избори са необходими, че анализът и
инструментите за прилагане са често пъти икономически, и че този вид съзнание често пъти се
постига посредством наказване на негативното поведение и възнаграждаване на
позитивното.
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:
Учителят обяснява околната среда,
„Икономика и околна среда”
започвайки от препоръчаните източници.
Всяка малка група разсъждава по поставените
Учителят обяснява функцията на
въпроси, след което започва Форума с участието
политиците: на свое разположение
на целия клас.
политиците имат анализ и икономически
С отговорите учениците за начало могат да
инструменти за вземането на правилни
сравнят идеи и мнения по темата под
решения. Например, поощрения за онези
ръководството на учителя.
страни, които пазят околната среда, и
такси за онези, които я замърсяват.
Учителят задава на учениците следните
въпроси:
1. Мислите ли, че околната среда е важна?
2. Мислите ли че сте чувствителен към
природозащитни теми?
3. Мислите ли, че в начина ни на живот е
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необходимо да настъпят големи промени?
4. Достатъчни ясни ли са ви понятия като
такси за замърсяване и екологични
поощрения?

Учителят ръководи форума
Заключение/обобщение:
Учителят иска от учениците да разсъждават над собственото си поведение спрямо околната
среда. Бих ли могъл аз(ние) да направя повече?
Позовавания: основни източници/
линкове в интернет, статии и т.н.

Учебници по икономика на околната среда, от
които да се извлекат основни понятия по
редица теми за този урок. Теми като: първи и
втори закон на термодинамиката, анализ на
приходите и разходите, такси срещу
замърсяването, поощрения за насърчаване
опазването на околната среда.

Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за работа в група

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите поставени от урока

Умение за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне
на резултати)

Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците
по изследваните граждански значими въпроси

Умение за използване на съществуващи компетентности в нова ситуация

Умение за използване на нови компетентности в типична ситуация
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:
Писмен доклад: Моля, напишете доклад от една страница, в който подчертавате разликите
между новите и старите поколения.
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32. Основни проблеми на околната среда : управление на отпадъците
Страна партньор:
Автор на урока:
Тематичен кръг:
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни
пособия :

Италия
Масимо Маркончини
Защита на околната среда
1 клас – работа в малки групи.
15 -16

45 мин. за дейност на учителя + 1.5 часа дейност на ученика

Да познават системата за управление на отпадъците в техния
град.

Да осъзнават сложността на проблема, понятията за
рециклиране и повторна употреба на материалите и да бъдат поинформирани за сметищата, пещите за изгаряне на отпадъците и
заводите за превръщането на отпадъците в енергия.

По време на предишния урок учениците са дискутирали „въпроса
за околната среда” най-общо. По време на двете части на този урок те
ще се изправят пред 3 от най-важните проблеми на нашето общество.
Управлението на отпадъците от една страна и източниците на енергия и
управлението на водите като жизненоважни обществени блага, от друга.

Химикалки

Хартия

компютър с интернет достъп

пластмасови торби/бутилки

ножици

тиксо

Увод:
Учениците вече знаят колко важни и сериозни са темите, свързани с околната среда. Сега те
ще осъзнаят, че политиците трябва да вземат важни решения – частични и с политически
последици. Първата тема, която ще разгледат, е управлението на отпадъците и тя може би е и
най-важната.
Дейност на учителя:
Учителят ще покани мениджър от
компанията или службата, която се
занимава със системата на управление на
боклука, който да обясни действителната
ситуация и свързаните с нея проблеми.

Дейност на ученика:
Всяка малка група (по трима ученика в група)
прави проучване в интернет за проект „какво да
направя от найлонова торбичка или пластмасова
бутилка”, групата избира един проект и го
изпълнява. Накрая класът подготвя малка
изложба, за да запознае всички ученици с темата
за рециклирането.

Заключение/обобщение:
Учителят инициира кратка дискусия за личния принос на учениците в рециклирането на
отпадъци.
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Позовавания: основни източници/
линкове в интернет, статии и т.н.

Анализира заедно с мениджъра от компанията
или службата, занимаваща се с управлението на
отпадъците в града на ученика по отношение на
приетото национално и европейско
законодателство.

Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за работа в група

Умение за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне на
резултати)
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:
Писмен изпит
1. Решен ли е успешно въпроса за рециклирането и повторната употреба на отпадъците във
вашия град?
2. Има ли във вашата област сметище или завод за преработка на отпадъци?
3. Знаете ли за синдрома NYMBY
4. Мислите ли, че настоящата система може да бъде подобрена?
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33. Основни проблеми на околната среда: енергийните и водни
източници като обществено благо
Страна партньор:
Автор на урока:
Тема на урока :
Препоръчителна група
брой/тип:
Препоръчителна възраст на
учениците:
Препоръчително време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни пособия :

Италия
Масимо Маркончини
Защита на околната среда
1 клас – работа в малки групи
15 -16
45 мин. за дейност на учителя + 1.5 час за дейност на учениците

Да знаят повече за дебата относно избора между
слънчева и атомна енергия.

Да имат някаква обосновка за избора си между
публично или частно управление на водните ресурси.

Учениците вече знаят колко значителни и сериозни са
темите, свързани с околната среда. Сега те ще осъзнаят, че
политиците трябва да правят вземат ключови решения частични и с политически последици. Първата тема, която се
разглежда, е управлението на отпадъците, тъй като тя вероятно
е и най-важната.

Листове хартия

Химикалки

Черна дъска

Маркер

Увод:
В предишния урок учениците са разисквали „темата за околната среда” в общ план. По време
на двете части на този урок, те ще се изправят пред 3 от най-важните въпроси на нашето
общество. От една страна управлението на отпадъците и енергийните източници, и
управление на водите като основни обществени блага, от друга.
Дейност на учителя:

Учителят излага кратко
информация за слънчевата и атомната
енергия.

Учителят представя информация за
управлението на водните ресурси.

Учителят ще покани мениджър от
компанията или структурата, отговорна за
системата на управление на отпадъците,
който да обясни съвременната ситуация и
свързаните с нея проблеми.

Учителят ще води дискусията.
Предлагани въпроси:
1) Кое според вас е по-добро – слънчевата
или ядрената енергия?
2) Защо?
3) По отношение на водата – частно или
публично управление?
4) Защо?
Заключение/обобщение:

Дейност на ученика:

След урока, проведен с помощта на
мениджъра, учениците ще обсъдят възможните
начини и подобрения, които те биха въвели в
структурата за управление на отпадъците.

Всяка малка група ще напише
проект/идея, която ще бъде представена пред
служителите и политиците от въпросната
структура.
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Учителят кара учениците да помислят за бъдещето на планетата ни в смисъла на околна среда.
Позовавания: основни източници/ линкове в
Има много материали на разположение.
интернет, статии и т.н.
Целта би трябвало да бъде по отношение на
двете теми да бъдат анализирани двете
различни гледни точки, като те бъдат
подкрепени с експертни теории. Ако е
възможно би могло да се организира
дискусионен урок, в рамките на който
експертите да обяснят подобаващо
различните гледни точки и да отговорят на
въпросите на учениците.
http://europa.eu/pol/env/index_it.htm
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=5370
Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят може да оцени:

Активно участие

Способност за работа в група

Способност за цялостно изразяване на позиция по проблемите поставени от урока

Умение за работа с информация (събиране, сравняване, проверка и представяне на
резултати)

Умения и отношение, изразени като собствена гражданска позиция на учениците
по изследваните граждански значими въпроси

Умение за използване на съществуващи компетентности в нова ситуация
Умение за използване на нови компетентности в типична ситуация
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VII/7 Медии и гражданство
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34. Медии и гражданство: информация и убеждения
Страна партньор:
Автор/и на урока:
Тематичен кръг:
Препоръчителен вид
и големина на групата
Препоръчителна
възраст на учениците:
Препоръчително
време:
Общи цели:

Конкретни цели:

Необходими
материали:

България
Татяна Дочева, Екатерина Михайлова, Мария Донкова, Маргарита
Дишкова
Медии и гражданство
Брой на участниците: 1 клас (26-29 ученици)
14 - 19
90 минути работа в клас. По 120 минути самостоятелни проучвания и
групови задачи, предшестващи работата в клас.

Да отчитат многообразието от източници на информация в
ХХІ век и да са способни да избират, сравняват и преценяват
надеждността / достоверността на информацията от съотв.
източници;

Да познават гражданските си права, свързани с достъп до
информация, защита на личните данни и основните принципи за
надеждност на он-лайн каналите за комуникация - сигурност и
интернет етикет (т.нар. „нетикет”);

Да са способни да използват практически достъпните за тях
комуникационни канали, за да изразят свое мнение и да представят
информация по интересуващи ги въпроси (вкл. социални мрежи,
училищни вестници, радио и др.).
Учениците развиват умения:

да отчитат различието между източниците на информация,
които използват в ежедневието си или за училищна подготовка;

да изработват критерии по отношение на надеждността на
съотв. източници на информация;

да разпознават особеностите на съвременните медии и
взаимното влияние между тях;

да комуникират и да изработват информация за публично
разпространение;

да упражняват гражданското си право на достъп до
информация по въпроси, представляващи интерес за тях като
ученици (ако урокът се провежда по време на избирателна
кампания, той може да се свърже с въпросите за медиите и
изборите, медиите и политическите проекти на обществото, медиите
като четвърта власт, медиите и общественото мнение и т.н.)
Хартия за флипчарт, мултимедиен проектор и компютър с интернет
достъп, въпросник за оценка (за всеки ученик), примери за различни
видове печатни медии.

Времеви указания за хода на урока (където са необходими)
Този урок изисква подготвителни дейности (наблюдение на различно медийно отразяване на
значимо обществено събитие; изготвяне на списък на възможни причини за различията при
поднасянето на информацията от различните медии) от страна на учениците поне седмица
преди провеждането на самото занятие.
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Въвеждащо представяне от учителя: 15 мин.
Презентации на учениците: 40 мин.
Дискусия: 10 мин.
„Мозъчна атака”: 15 мин.
Обобщение и заключения: 10 минути

Дейности на учителя:
Въвеждащо представяне темата,
свързана с правото на достъп до
информация, специфики на
медийната
среда и влиянието на медиите
върху
формиране на общественото
мнение
(респ. върху гражданите).
Водене на презентациите и
обобщаване на резултатите,
представени от учениците на
базата на
направения от тях медиен
мониторинг.

Модериране на дискусията на тема
Как да се организира подходящо
медийно
покритие
на
тема/събитие/проблем (посочен
като значим от учениците).

Дейности на учениците:

Презентации на ученици на резултатите от
предварително направения от тях медиен мониторинг
(свързан с различно медийно покритие на важен
обществен проблем). Учениците аргументират своя
позиция по съотв. тема.

Учениците обсъждат информация, подбрана от
предпочитана от тях информационна среда и посочват
възможни причини за различни медийни гледни точки
/ достоверност и надеждност на информацията, респ.
медията. Също така може да се засегне и въпросът
защо дадена информация не е лесно достъпна / е
трудно намираема (тази дискусия може да се насочи
към он-лайн ресурсите за учене, които учениците
ползват);

Учениците използват метода „мозъчна атака”,
за да планират медийно покритие по избрана от тях
като значима за училищната общност тема/проблем.
Продуктът от успешна мозъчна атака е проект за
медийна кампания.
(Учениците могат да работят в малки групи от по 4 до 6
участника, в случай че определят повече от една
значима тема.)

Изготвяне
на
списък
на
предпочитаните медии – съставя се
за всеки клас поотделно, като се
съберат
предпочитанията
на
учениците.
Изводи/обобщения:
Учителят обобщава основните резултати от работата на учениците. Въпросите, посочени от
класа като най-важни, се обсъждат като възможни бъдещи дейности. Обобщават се
критериите за достоверност на информацията (те може да останат експонирани на стената в
класната стая да края на срока или през цялата учебна година).
Етичен кодекс на българските медии
Връзки към онлайн материали,
http://www.mediaethics-bg.org/
които да се използват по време на
Програма достъп до информация
занятието:
http://www.aip-bg.org/
Закон за достъп до обществена информация
http://lex.bg/laws/ldoc/2134929408
Кийн, Джон – Гражданското общество, изд. ЛИК, С.,
2002
Кийн, Джон – Медиите и демокрацията, изд. ЛИК, С.,
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1999
Липман, Уолтър – Общественото мнение, изд. ЛИК, С.,
2001
Шипли, Дейвид и Уил Шуолби - Интернет етикет,
изд. Слънце, С., 2009 (достъпни онлайн части от
книгата)
Критерии за оценка на занятието:

Кратък въпросник, свързан с мнението на учениците относно проведеното занятие /
релевантност на темата .

Друг важен критерий е степента, в която учителят и учениците са успели да създадат
по ефективна среда за практическо прилагане на знания.

Степента, в която учениците желаят да продължат дейности, свързани с наблюдение
на медийно покритие на различни интересни за тях проблеми.
Критерии за оценка на постиженията на учениците:

Индивидуално или групово оценяване на умения за боравене с информация (избор,
сравнение, проверка и представяне на резултати).

Индивидуално оценяване на умения и отношения, демонстрирани по време на
изразяване на собствени граждански позиции по значим обществен проблем (свързан с
направения от ученика медиен мониторинг).

Умения за прилагане на налични компетентности в нови ситуации.
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Материали, които могат да се използват по време на занятието
 Насоки за учителя
А) Обработка на информация
1. Търсене и достъп до информация
2. Подбор и представяне на информация от различни източници
3. Създаване и публикуване на информация за обществено разпространение
4. Проблемът оригиналност / копиране и поставяне
5. Интернет свобода : сигурност в Интернет
Примерни задачи и дейности за ученици
1. Прочетете правилата за общуване в глобалната мрежа (Интернет етикет=нетикет). Разгледайте 2 от
най-любимите свои сайтове от гледна точка на правилата на "нететикет"-а. Има ли пропуски? (Тази
дейност е една отлична възможност за учениците да представят своите най-любими сайтове и да
постигнат взаимно разбиране за интересите на всеки член на класа).
2. Направете търсене за работа на непълно работно време, подходяща за вашата възраст / или желана
бъдеща работа. Какви елементи съдържа информацията, която откривате? Какви източници на
информация сте използвали? Получихте ли достатъчно информация, за да направите своя избор? Как
ще проверите дали обявеното от страна на работодателите е вярно?
3. Запознайте се с правилата на Уикипедия. Сравнете 1 или 2 он-лайн статии от свободната
енциклопедия, при в две различни езикови версии. Какви разлики намирате? Каква е причината за
разликите? Дали Уикипедия е надежден източник на информация? Ако ДА/НЕ - защо?
Б) Видове медии
1. Печатни (вестници, списания, бюлетини и т.н.)
2. Електронни (телевизия, радио)
3. Дигитални (медии след появата на интернет, он-лайн медии, хибридни медии)
4. Традиционни медии – социални медии
- Измерване на медиен интерес (проучвания на общественото мнение, форми на обратна връзка от
страна на аудиторията/публиката)
- Медиите като бизнес (кой инвестира, как печелят на медиите, какъв баланс между информация и
реклама е подходящ от гледна точка на потребителите)
Примерни задачи и дейности за ученици
1. Създайте проект/сценарий за реклама на един и същ продукт, за два различни вида медии. Какви
разлики има и в двата ваши проекта? На какво се дължат разликите (характеристики на медиите,
разликите в публиката .....).
2. Създайте съобщение, изразяващо вашето мнение по важен въпрос и го изпратете на предпочитани от
вас медии с цел обратна връзка. Проследете ефекта от изпращането на съобщението. Коментирайте
целия процес. Важно ли е? Има ли полза?
3. Срещи с професионалисти от медиите (група или физическо лице). Обсъдете впечатленията с класа.
В) Власт и информация. Въздействие върху обществените нагласи на групи граждани
1. Мястото на медиите в разделението на властите. Четвърта власт или нелегитимна власт?
2. Влиянието на визуалните медии. Предимства и недостатъци
3. Начин на представяне на една и съща информация от различни медии
4. Обществено доверие / недоверие към видове медии
5. Политическа реклама - изборите като "търговски " продукт
6. Социалните мрежи - алтернативни медии?
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Задачи и дейности за ученици
1. Сравнете ТВ клип на политическа партия/коалиция с телевизионен клип на комерсиален
продукт с приблизително еднаква продължителност. Какви прилики и разлики намирате
(техники и механизми за въздействие, послание, целева публика….)?
2. Разгледайте две различни политически програми на партии/коалиции по време на изборна
кампания (задачата е подходяща в година на избори). Представете основните идеи и
каналите, използвани за информация и комуникация. Задачата е подходяща за работа в
група.
3. Организирайте дебат по тема, която - според учениците - е приоритна за българското
общество през следващите 4 години (екология, образование ...). Дебатът би могъл да се
организира като дебат между 2 опониращи си политически лидера / страни и учениците
могат да се разделят на две групи – представители на управляващото мнозинство и
представители на опозицията.
4. Направете проучване в училище - колко от съучениците ви имат свой собствен блог и колко
често участват в интернет форуми. Какви са причините за поддържане на блог и за участие във
форуми. Направете презентация на резултатите от проучванията. (Интересна възможност е
класовете да могат да се посетят един друг и/или да направят презентацията на резултатите
пред учителската и родителската общности. Каква информация намирате / споделяте в
социалните мрежи, която не съществуват в традиционните медии.
5. Срещи със специалисти в областта на политологията и политическия маркетинг, ПР-а и
рекламата.
 Материал за участниците – Текст от интернет форум
Основни правила на нетикета
(източник: http://www.flowermania-bg.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=619)
1. Помни човека
* Никога не забравяйте, че отсреща комуникирате с човек, когото можете да нараните
емоционално.
* Не е добре да се нараняват чуждите чувства.
* Казвайте само онова, което бихте казали лице в лице с човека.
* Не нападайте писмено. Ако все пак се случи, предупреждавайте.
2. Придържайте се към стандартите от реалния свят:
* Бъдете етични.
* Неспазването на правилата е лош нетикет.
3. Помнете къде сте онлайн, защото:
* Нетикетът варира според мястото.
* За известно време бъдете само зрители.
4. Уважавайте времето и връзката с и между останалите.
* Естествено е да мислите, че това, което правите в момента, е най-важното нещо на света, но
не очаквайте другите да се съгласят с това!
* Адресирайте съобщенията си до правилното място.
* Давайте описателни заглавия на създадените от вас теми. Заглавия като "Помощ", "Въпрос",
"Някой може ли да ми каже" не носят информация за съдържанието на темата и са
дразнещи.
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* Уважавайте принципа на анонимността. Да се задават публично въпроси за възраст,
истинско име, координати и т.н, се смята най-малкото за нетактично, тъй като всеки съобщава
за себе си толкова, колкото прецени. Не ровете в личните данни на форумниците, не ги
използвайте за злоумишлени изказвания! Преценявайте внимателно преди да публикувате
лични данни за себе си и никога не публикувайте чужди без изричното съгласие на съотв.
личност. Ако желанието да преминете на друго ниво на общуване - двустранно, преминете на
лични съобщения, ICQ или e-mail.
* Съблюдавайте тематиката на форума, в който се намирате. Ако отваряте тема извън тази
тематика, маркирайте с off-topic в заглавието. Ако ваша тема не получи отговор или само
разбуни духовете, значи тя не е за този форум.
* Бъдете консервативни към това, което изпращате и либерални към това, което получавате.
Не изпращайте гневни писма до този или онзи, дори ако сте провокирани да го направите. От
друга страна, не се изненадвайте, ако получавате такива и бъдете благоразумни като не им
отговаряте.
* Помнете, че реципиентът на постинга е човешко същество, чиято култура, език и хумор са
различни от вашите. Много внимавайте със сарказма.
Затова: много внимателно използвайте хумор и сарказъм в писмената реч - когато не се
вижда изражението на лицето ви, те са трудно разбираеми. За да подскажете тона, с който
говорите, използвайте емотикони, но не прекалявайте с тях. Не си мислете, че двайсет
смайлита ще направят съобщението ви по-весело само по себе си. Избягвайте да се
заигравате със шрифтовете, особено силно удебелени, с неподходящ цвят или курсивни.
Никога не използвайте само ГЛАВНИ БУКВИ, когато пишете; това се възприема като КРЕЩЕНЕ
и е изключително дразнещо. Текст, съставен от малки и главни букви, е най-лесно четивен и
годен за правилно възприемане. Използвайте кирилица, а ако нямате инсталирана кирилица,
използвайте програмата Credor.
* Не включвайте в съобщенията си големи изображения, на някои компютри те могат да
отнемат много време, докато се заредят.
* Избягвайте да пишете нерегистрирани, особено критични съобщения.
* Не публикувайте информация от друг сайт или източник чрез прост Copy-Paste. Когато
ползвайте чужда информация, винаги споменавайте източника или по-добре използвайте
линк.
* Не използвайте форума за откровени реклами.
* Опитайте се да не питате безсмислени и глупави неща на публични места (Интернет е
публично място!).
* Не пишете провокативни съобщения, в които нямате какво да кажете, а само целите да
разпалите страстите. Не приемайте провокацията на подобни съобщения и не им отговаряйте
- най-добрата тактика при подобен случай е игнориране. Изчакайте една нощ преди да
отговаряте емоционално на писма/постинги. Няма да сбъркате!
* Когато пишете съобщение в отговор на друго, е добре да въведете останалите в контекста
чрез цитат. Но не цитирайте целия оригинал, вашият текст като правило трябва да е по-дълъг.
Изключително лош стил е да цитирате дълго съобщение и да завършите гордо с "Много точно
казано!", "Съгласен съм", "Точно така"...
* Не пишете съобщения само за да посочите правописните, пунктуационни или стилистични
грешки на някого. Това не е публична формална медия, а междуличностна комуникация, в
която неформалността е норма. Помнете, че във форума може да има хора с различни от
вашите възраст, култура и образование, хора с дислексия или просто разсеяни хора. Ако
непременно трябва да изкоментирате, направете го в лично съобщение.
* Използвайте символи за ударение и подчертаване. Това *е*, което имам _предвид_.
* По възможност, използвайте символи, за да обозначите вашия тон.
* Бъдете кратки, но не и прекалено сбити. когато отговаряте на писма, включвайте достатъчно
от оригинала за да бъде разбран отговорът ви, но не повече (т.е. излишното се изтрива –
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прекрасна функция на Quote). Изключително невъзпитано е просто да отговорите на
съобщението като приложите цялото предишно писмо.
* Ако включвате сигнатура (подпис) в постингите/писмата си, старайте се тя да не е по-дълга
от 4 реда.
* Прочетете FAQ-а (frequently asked questions - списък с честно задаваните въпроси) - разбира
се, ако има такъв. Ако няма, потърсете съдействие от модератора, но чрез използване на
функцията лично съобщение!
* Където е уместно, използвайте лична кореспонденция.
* Ако не сте съгласни с това, което се развива като дейност/дискусия на дадено място,
оттеглете се, вместо да изразявате шумно неодобрението си. Не влизайте в лични конфликти.
Не обиждайте събеседниците си, не използвайте квалификации и груби изрази. Ако
положението е толкова нетърпимо, заменете нецензурните изрази с многоточия или ***. Ако
сте в несъгласие с някого, използвайте лично съобщение или e-mail, за да изясните
отношенията си, не го правете публично. Но: не засипвайте хората с лични съобщения и не им
натрапвайте общуването си.
5. Изглеждайте добре онлайн
* Проверявайте съобщенията си за правописни и граматически грешки преди публикуване.
* Знайте за какво говорите и бъдете смислени.
* Не нападайте (flame). Спорете аргументирано.
6. Споделяйте експертни знания
* Опитвайте се да помагате на другите.
* Когато членове на групова дискусия/форум помогнат на вас чрез лична кореспонденция,
обобщете резултатите и ги пуснете във форума – в съответната тема.
7. Внимавайте с огъня
* Старайте се да не отговаряйте на лични нападки (flames)! Дайте възможност на модератора
да се намеси и направи това, което се очаква от него!.
* Не критикувайте правописа на околните (доколкото е възможно или ако го правите, бъдете
по-въздържани).
* Извинете се, ако сте flame-нали някого.
8. Уважавайте личната неприкосновеност.
Не четете чужда лична кореспонденция. Не си позволявайте да публикувате лична
кореспонденция, водена с член на форума, без да сте получили предварителното му съгласие
и одобрение да направите това.
9. Не злоупотребявайте с правомощията си.
10. Прощавайте чуждите грешки.
Не забравяйте, че всеки е бил новак някога.
11. Не публикувайте информация, чието разпространение противоречи на националното или
международно законодателство. Не публикувайте информация, защитена с авторско или
друго право без разрешение от собственика на правата.
Ползвателят (форумникът) се изразява свободно по Интернет. Той носи отговорност за
поведението си. Администраторът и/или Модераторът напомня, че тъй като данните, които
циркулират по Интернет, могат да бъдат регламентирани по отношение на използването им
или закриляни от правото на собственост или авторското право, то всеки форумник е
117

отговорен за своето собствено използване на тези данни.
Намесата на Администратора/Модератора има ролята на “успокоител”, чиято задача е да
следи тона на дискусиите, като всеки от изказващите се е отговорен за онова, което казва.
Администраторът/Модераторът ще бъде особено щастлив ако не му се налага често да се
намесва като такъв, той е един от вас и би искал свободно да участва във вашите дискусии
само като редови ползвател на интернет и на този сайт!
 Материал за участниците – Текст от интернет блог
Какво представлява Интернет етикет (правила и норми)
(източник: http://teacher.bg/cs/blogs/kr_bozhinov/archive/2007/10/19/2104.aspx)
1. Бъдете любезни и не обиждайте. В Интернет вие протягате ръка към една твърде многообразна
общност и е добре да запомните, че неща, които на вас не ви изглеждат обидни, може да са обидни за
други.
2. Бъдете честни. Пишете каквото действително мислите - въпреки че Интернет изглежда безличен, вие
трябва да носите отговорност за коментарите си. Дори, когато пишете лични имейли, внимавайте,
защото те могат да бъдат препратени на други хора, които ще ги прочетат.
3. Изразявайте се ясно и логично. В Интернет хората ще ви опознаят чрез писмения ви език.
4. Споделяйте знанията си. Едно от най-големите предимства на Интернет е броят на хората, с които
можете да общувате. Ако провеждате някое интересно проучване, споделете откритията си с другите.
5. Не вярвайте на всичко, което четете! Интернет е до голяма степен неконтролирана система, така че
всеки може да напише всичко на неподозиращата публика, без да бъде държан отговорен.
6. Пазете собствените си пароли в тайна.
7. Внимавайте преди да издадете лични данни (фамилно име и адрес). Ако имате съмнения, не го
правете. Хората, с които общувате в Интернет може да не са тези, за които се представят.
8. Ако искате да се срещнете с някой, с когото сте общували чрез онлайн общността, поискайте
разрешение от учител или родител и указания къде и кога да се видите. Вашият родител или учител
може да пожелае да ви придружи на първата среща.
9. Ако се чувствате неудобно в някой уебсайт, напуснете го веднага.
10. Отваряйте имейли само от познати източници, за да намалите риска от проникването на вируси в
компютъра ви.
11. И накрая, бъдете великодушни. Хората, които комуникират онлайн може да използват език, който
не им е майчин, или може още да не са свикнали с Интернет. Лесно е да се греши и ако някой го
направи, простете му и му покажете любезно къде е сбъркал, за предпочитане чрез личен имейл,
вместо публично.
Задачи и дейности за ученициСравнете и коментирайте двата текста.
(Съгласни ли сте с тези правила? Кои от тях определяте като важни и задължителни, и кои – като
маловажни? Спазвате ли подобни правила? и пр.)
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35. Медиите – четвъртата власт
Страна партньор:

ПОЛША

Автор на урока:

Зузана Реймер

Тематичен кръг:

Медии и гражданство

Препоръчителна група
брой/тип:

20 – 30 ученици

Препоръчителна възраст
на учениците:

14-18

Препоръчително време:

45 минути

ЦЕЛИ:

•
Да засили вниманието към влиянието на медиите върху
общественото мнение
•
Да развие критичното мислене и индивидуалните умения за
вземане на решения

Да разбере как възприемането на различни събития може да
бъде променено в зависимост от това как те се отразяват

Да разбере защо казваме ‘Медиите са четвъртата власт”

Листове за флипчарт (по един за всеки)

Маркери

Задачи на урока:

Необходими пособия:

Увод:
Представя темата на урока пред учениците. Казва им, че по време на този урок ще изучат поотблизо ролята на медиите във формиране на общественото мнение.
Дейност на учителя:
a)
Приканва учениците да дискутират и да
споделят мненията си относно това защо казваме, че
медиите са четвъртата власт. Изпива отговорите им на
черната дъска.
b)
Разделя учениците на отбори от по пет души.
Сформира нечетен брой отбори – „А”, „Б” и „В”.
c)
Раздава материали за анализ.
d)
Поставя задачата на отборите да прочетат
материалите и след това да напишат:
a) Какво мислят за Камиза, какво е отношението им към
нея?
b) Какво в структурата на текста ви кара да мислите/ да
чувствате по подобен начин (има ли определени думи,
изречения?)
e)
Приканва отборите да представят резултатите от
работата си пред класа.
f)
Разделя черната дъска на три части (А,Б,В) и във
всяко поле записва какво отборите мислят за Камиза
(част а) от задачата).
g)
След това пита отборите да кажат какво мислят,
че е определило мненията им (част б) от задачата)
h)
Обобщава събраните сведения и подчертава
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Дейност на ученика:
1.
Участва в разискването
2.
Работи в екип

различията в тълкуванията, направени от различните
отбори и разликите в структурата на текстовете, довели
до тези мнения.
i)
Припомня на учениците защо казваме „Медиите
са четвъртата власт”.
j)
Пита учениците какво всеки от тях може да
направи, за да не попадне в клопката на неточната
интерпретация на събитията, представени от медиите.
k)
Написва на дъската заглавието„Какво можем да
направим, за да не попаднем в клопката на неточното
отразяване на събитията, представени от медиите?” и
запива предложенията на учениците
Заключение/обобщение
Медиите играят много важна роля в предаването на информация, но е важно да помним, че те
представят не само факти, но още и мнения и гледни точки. Едно и също събитие може да бъде
отразено по различен начин от дясно и от ляво ориентираните журналисти. Ето защо, ако искаме да
си съставим собствено мнение, трябва внимателно да анализираме информацията, предоставяна
от медиите.
Интернет адреси на материали,
които трябва да се използват по
време на уроците (помощни
материали)- линкове/статии и т.н.

http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4496273.html

Допълнителни материали:
Материали за група „А”
„Гранични полицаи от Биескзади откриха труповете на три деца в планината Биескзади. Няколко часа по-рано
те задържаха жена от чеченска националност, крайно изтощена, с двегодишно дете на ръце. Жената казала
на полицията къде се намирали децата и те били мъртви – съобщи говорителят на граничната полиция на
Биескзади, капитан Елжбиета Пикор.
„Жената била задържана близо до Устрики Горне. Тя казала на длъжностните лица, че три от децата й са
умрели и телата им могат да бъдат намерени на няколко километра от мястото. Полицаите претърсвали
района на Биескзади в продължение на часове. Около полунощ се натъкнали на три трупа”, каза Пикор.
Телата били на момичета на възраст 13, 10 и 6 години. Свидетелствата им за раждане били открити в багажа
на жената. Жената и двегодишният й син били веднага транспортирани в болницата. Лекарят не е дал
разрешение за разпит.
Чеченската жена е минала нелегално границата между Украйна и Полша. Прокуратурата в Леск поема
случая.”
Източник: onet.pl
Материали за група „Б”
Прокуратурата няма да повдигне обвинение срещу чеченката
2007-09-17
Областната прокуратура в Кросно реши да не повдига обвинение срещу чеченката, чиито три деца загинаха в
Биескзади след преминаване на границата. В понеделник следобед в болницата в Устрики Долне разпитът на
жената приключи.
„Камиза Д. бе разпитана като свидетел с предварително предупреждение, което означава, че е била
информирана за възможността тя да бъде обвинена”, заяви областният прокурор на Кросно Анджей
Дворжански и добави, че в последна сметка срещу жената не е било повдигнато обвинение.
„Жената разказа за бягството си от Чечня. Първо пристигнала в Москва със семейството си, където се
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свързала с хора, които трябвало да организират бягството й до Австрия. Платила на тези хора 2 хиляди
долара”, каза Дворжански.
„Когато стигнала украинската граница, водачът й посочил накъде да върви. Тя не знае дали той я е упътил
погрешно, или тя е объркала пътя. Казва, че се е лутала в продължение на 24 часа. Когато свършила
хранителните запаси, една от дъщерите й започнала да губи съзнание. Тогава оставила децата си в гората и
отишла да търси помощ,” каза прокурорът. „През нощта температурата в Биескзади е много ниска, а жената и
децата й били леко облечени. Смъртта на момичетата вероятно е била причинена от студ и изтощение”
добави той.
Това не е краят на разпита.
„Свързахме се със съпруга на жената. Сега чакаме информация от украинските власти да ни кажат от кой
граничен пункт ще можем да вземем мъжа, за да го откараме в Устрзики Горне. Срещата трябва да се състои
тази нощ” каза говорителят на Подкарпатската Войводина Кржищов Рокош.
Чичото на жената, който живее в Австрия, вече е тук. Вероятно с него жената е искала да се свърже. „По
време на разпита Камиза Д. не изрази желание да кандидатства за бежански статус, но разбираме, че тя ще
вземе окончателно решение само сред среща със съпруга си”, подчерта Рокош.
В понеделник в Риешов бе извършена аутопсия на телата на момичетата. Труповете незабавно ще бъдат
транспортирани във Варшава. Представителят за бежанците, който ще ги придружи до Чечня поиска това.
Майката и нейното семейство искат те да бъдат погребани там”, каза Дворжански.
Прокурорът Дворжански смята, че е необходимо жената да бъде отново разпитана. „Камиза Д. не каза много
за превоза на хора и за онези, на които е платила. Трябва да проучим този въпрос”, добави той. В неделя
съпругата на президента Мария Качинска посети жената в болницата.
Източник: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,4496273.html
Материали за група „В”
След като нелегално преминава границата, чеченска жена оставя трите си деца в гората, те умират.
Бележка на информационна агенция
Препоръчителна дейност за оценка
•
•

Научихте ли нещо ново? Какво е то?
Учениците обясняват (устно или писмено) понятието „ Медии – четвърта власт”

121

36. Кой кой е? – събиране на информация за дейностите на местно ниво
на местното правителство
Страна партньор:
Автор на урока:
Тематиен кръг:
Препоръчителна група
брой/тип:
Препоръчителна възраст
на учениците:
Препоръчително време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни пособия :

Полша
Ярослав Пута
Медии и гражданство
20-30 ученика – работа в малки групи.
14-18
2 х 45 мин.

Повишаване нивото на знание по отношение на местните
власти.

Укрепване на нагласите за активен интерес към местните
събития.

Учениците развиват уменията си за добиване на
информация за политиката на местно ниво

Учениците опознават по-отблизо спецификата на работата
на политика, на държавния служител.

Листове хартия

Химикалки

Черна дъска

Тебешир или маркер

Компютър с достъп до интернет

Увод:
В началото учителят инициира дискусия с учениците относно източниците на информация за
политическите, икономически и културни решения, вземани в техния роден град. Учителят
записва отговорите на учениците на черната дъска и след това ги пита дали знаят кой в
момента е на власт в техния град (председател, кмет, заместник кметове и т.н.) и дали знаят
какви са техните правомощия. (10 мин.)
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:

За да провери отговорите на

В зависимост от броя на наличните
учениците, класът и учителят отиват в
компютри, учениците работят индивидуално, по
компютърната зала. Учителят иска от
двойки или по групи. След намирането на
учениците да използват интернет и да
търсената информация, те правят кратки
проверят структурата на местната власт,
бележки. (15-20 мин.)
както и имената на индивидуалните

Учениците изработват големи плакати
служители, имената на постовете им,
под формата на мисловна карта, описваща
място в йерархията и обхвата на
функциите на дадения човек. Учениците окачат
отговорностите им.
подготвените рисунки в класната си стая, като

Учителят разделя класа на 3-6
вземат под внимание взаимната йерархична
групи в зависимост от това колко на брой
обвързаност между описваните длъжности (15политически функции той/тя смята, че е
20 мин.)
важно да се знаят.
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Втората част на урока е посещение
на центъра на градската администрация
(кметство, градски съвет). (45 мин.)
Учителят трябва да уговори
предварително среща с един от
държавните служители, изпълняващ
функциите, описани от учениците или с
един от неговите помощници.


Няколко дни преди посещението
учениците подготвят въпросите, които биха
искали да зададат на държавния служител. Те
трябва да преговорят какви са неговите
правомощия, за да поставят правилните
въпроси.

По време на срещата с представителите
на местната власт, учениците задават въпросите
си и споделят съмненията си.

Заключение/обобщение:
В групова дискусия учителят пита учениците за техните наблюдения след срещата им с
държавния служител. Нещо повече, той/тя призовава учениците да продължават да се
информират своевременно за новините, свързани с различни аспекти на града им,
посредством различните обществени медии (5 мин.)
Позовавания: основни източници/ линкове в
интернет, статии и т.н.
Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят поставя задача на учениците да напишат анонимно своите коментари за урока –
предимствата от лявата страна, отдясно – недостатъците.
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:
Няколко седмици по-късно учителят може да проведе с класа дискусия за най-скорошните
събития в техния роден град, да ги попита за решения на местно ниво, за които са чули
наскоро и какво е мнението им във връзка с тези промени. Учителят също така трябва да
поиска от учениците да опишат източниците на информация, които са използвали.
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VII/8 Гражданското образование в
традиционните училищни предмети обрисувано
в примери чрез математиката
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37. Математически ъгъл на местния площад (Hasle Torv)
Страна партньор:
Автор на урока:
Тематичен кръг:
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
Препоръчително
време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Дания
Ингер Убсен, Ове Нийлсен и Хенинг Вестфален
Гражданското образование в традиционните училищни предмети
обрисувано в примери чрез математиката
20-28 ученици
14-15

2 занятия x 45 мин.
Да насърчи учениците да възприемат математиката като важна
дисциплина, важно е да се приведат примери за това как
математическите средства могат в действителност да спомогнат за
работата в истински житейски ситуации. В същото време важно е също
така учениците да възприемат математиката като свързана с избора и
отказа, тоест, че изполването на математиката има повече от една
функция.
Да засили уменията на учениците да моделират и разсъждават. Да
засили знанията им за кръга, мерките и дефиницията на позициите
(включително работа с координатна система) и да дадат простор на
разсъжденията относно използването на математиката – в частност в
полето на естетиката.
Писалки, хартия, компютър

Необходими
пособия:
Увод:
Съдържанието се основава на следните задачи свързани с местния площад.
Съществуващите планове за местния площад включват проект да се заобиколи площада с
“Съвършен кръг” от дървета. Работата е започнала в един участък от площада. Сега е време да
проучим “плантацията”:
A) Къде е центърът на кръга?
B) Какъв е радиусът?
C) Къде ще бъдат разположени другите дървета?
D) Как можем да извършим това без да ни блъснат на кръстовището? – Колкото е възможно
по-точно нарисувайте дърветата върху изображение от Google Maps. Какви измервания трябва
да направим за да намерим мястото на дърветата на картата?
E) Защо мислите е бил избран “Съвършен кръг”? – Какво е символичното значние на кръга?
Изберете друго разположение а дърветата и защитете избора си на това подреждане.
Пригответе описание за хората, които ще засаждат дърветата, като дадете указания как трябва
да разположат дърветата, за да създадат предложената от вас рисунка.
Дейност на учителя и учениците:
Отначало учениците посещават местния площад на групи за да уточнят как да отговорят на
въпросите А-С – и да им отговорят. Учителят трябва да носи различни материали, съдържащи
различни части от информация относно кръга. Учителят после ги раздава според
изискванията. Задачата е учениците да нсмерят метод, който смятат че е работещ и който
може да им даде идея къде би могъл да се намира центърът на дърветата ( на кръстовищата).
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Знанията и методите на групата след това се обсъждат в класната стая.

След това задайте следния въпрос.
Как можем да пренесем разположението на дърветата в Google Maps така че да използваме
картината, за да ни помогне да намерим центъра и т.н.? Учениците работят по групи, за да
учотнят какви мерки са им необходими за да уточнят положението на дърветата на
изображенията.

Необходимите измервания са направени и сега учениците могат да отговорят на
въпроси А-С. Събраните отговори могат да бъдат поставени в перспективва с помощта на
координатна система, GPS и други.

На този етап започва дискусия по темата използването на математиката в дизайна,
украсяването и т.н. Примерите могат да включват формата на лист хартия от типа А4 (А0 има
повърхност от 1м2 и различните размери на А трябва да отговарят на съотношениято 2:1) Защо
някои белени домати се продават в концерви, а други в картонени кутии (пакетиране,
свързано с транспорта). По алтернативен начин включете “златното сечение” и т.н. Главният
въпрос е: има ли математиката нещо общо с онова, което възприемаме като привлекателно? И
дали това се отнася само за западния свят. Дали математиката има и други функции –
например в нумерологията, лотарията и други подобни?
Заключение:
Позовавания: основни източници
/уеб линкове/статии и т.н..
Препоръчителна дейност за оценка:
Кои знаци показват, че учениците са напреднали към целта:

Учениците използват формули и знание за кръга, за да определят центъра и т.н.

В разсъжденията си учениците свързват математиката със собствената си
действителност.

Учениците използват ,атематиката в този проект и, възможно е, в други проекти

Учениците представят решения на различните задачи свързани със смятане и други
доказателства
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38. Деление в името на равеството и справедливостта
Страна партньор:

Дания

Автор на урока:

Ингер Убсен, Ове Нийлсен и Хенинг Вестфален

Тематичен кръг:

Гражданското образование в традиционните училищни
предмети обрисувано в примери чрез математиката

Препоръчителна
брой/тип:

група

20-28 ученици – работа в малки групи

Препоръчителна възраст на
учениците:

14-15

Препоръчително време:

2 x 45 минути
Повишаване на нивото на разбиране у учениците на
значението на справедливост и равенство, в светлината на
операцията деление в математиката

Преразглеждане на понятието деление

Въвеждане на ситуациии, където равенството
изглежда несправедливо

Обсъждане на понятията справедливост и равенство
и тяхната връзка с делението

Моливи и хартия

Черна дъска/бяла дъска/интерактивна дъска

Тебешир или маркер

Материали за броене

ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Необходими пособия:

Увод:
От учениците се иска да разделят 46 ябълки между 7 души. В последващата дискусия
учителят насочва вниманието върху това дали учениците са разделили ябълките по равно и
какво означава това понятие в класа по математика и изобщо в обществото. (10 мин.)
Дейност на учителя:

Учителят разделя учениците на
групи от 3-4 ученици, които работят върху
следната задача:

Мария, Пит и Сам обядват заедно.
Пит носи 5 неща за ядене, Сам носи 3 неща
за ядене. Те разделят храната по равно.
След обяда Мария им дава 8 евро, за да
плати своя дял. Как тези пари следва да се
поделят между Сам и Пит?

Учителят иска от учениците да
представят отговорите си

Учителят иска от учениците да
помислят върху решението 7 евро за Пит и
1 евро за Сам. В какъв смисъл това е
справедливо решение? Можем ли да
кажем, че към Сам и Пит са се отнесли
равнопоставено?

Дейност на ученика:

Обсъждат следните решения на
зададената задача: Те получават по 4 евро всеки,
Пит получава 5 евро, а Сам 3 евро или Пит
получава 7 евро а Сам само 1 евро. (15 мин.) Ако
учениците имат нужда да броят – или им трябват
материали за визуализация, учителят предоставя
такива.

Всяка група представя своите аргументи
(15 мин.)

Класът обсъжда въпросите и споделя
мислите си върху справедливостта и
равенството (15 мин.)

Класът приготвя постер, на който
отбелязва връзките между деление и
справедливост/равенство (15 мин.)
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Заключение/обобщение:
(10 мин.) В обобщениято си учителят разглежда вижданията на учениците за равенство,
справедливост и деление
Позоавания: основни източници /уеб
линкове/статии и т.н..

http://mindyourdecisions.com/blog/2011/09/14/a-fairdivision-storytale/
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39. Разпределението на практика
Страна партньор:
Автор на урока:
Тематичен кръг:
Препоръчителна
група
брой/тип:
Препоръчителна възраст на
учениците:
Препоръчително време:
ЦЕЛИ:

Дания
Ингер Убсен, Ове Нийлсен и Хенинг Вестфален
Гражданското образование в традиционните училищни
предмети обрисувано в примери чрез математиката
20-28 ученици
14-15
3 x 45 минути

Да въведе делителният алгоритъм “Аз режа, ти
избираш” за прилагане в практиката.

Да даде пример как математиката се използва в
живота за решаването на проблеми.

Задачи на урока:

Да предстви алгоритъма “Аз режа, ти избираш” за
разпределяне на нещо между двама или трима души.

Да създаде възможнсот за осмисляне защо това е
справедлив начин на разпределение и следователно да
засили способността за разсъждение у учениците

Да развие нагласа за стремеж към участие в процес
на справедлива подялба
Необходими пособия:

Моливи и хартия

Черна дъска/бяла дъска/флипчарт

Тебешири или маркери

Материали за разделяне като торта, ябълки и други

Карта на училищния двор – или осигуряване на
достъп до училищния двор
Увод:
Учителят показва торта, разрязана неравномерно, и пита учениците кое парче искат. След
това учителят задава въпроса: как можем да разрежем тортата на две или повече парчета по
справедлив начин? (5 мин.)
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:

Учителят наблюдава
учениците по време на обсъждането
на различните идеи и подбира от тях
две или три, които да бъдат
дискутирани (може би показани на
практика) пред класа. Ключов момент
тук е сблъсъкът с понятието
справедливост.


От учениците се иска да обсъдят по двойки
как на практика биха разделили помежду си парче
торта и да запишат предложенията си (5 мин.)

Ученците обсъждат какво означава дадено
нещо да бъде разделено справедливо между двама
души. Възможно ли е в действителност да направим
математически равна подялба на парче торта? (10
мин.)





Учителят представя

Учениците се опитват да приложат
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алгоритъма ‘Аз режа, ти избираш”
или насочва вниманието към него,
ако някои ученици вече са го
разгледали.

Учителят иска от учениците да
споделят своя опит.

Учителят поставя практическа
задача: да представят процедура за
разделянето на училищния двор
между различните класове по
справедлив начин (в зависимост от
времето, за което трябва да
осъществят подялбата)

алгоритъма като обръщат специално внимание върху
необходимостта да се опитат да разделят по равно
нещо, като самите те получат равен дял. (10 мин.)

5-10 минути обсъждане на това какво
означава да участваш активно в справедлив процес
на разпределяне.

Учениците работят по задачата (60 мин.) и
резултатите се представят под формата на постер.
Постерът трябва да съдържа описание на
процедурата, аргумент в полза на нейната
справедливост и нарисувана карта на
разпределението.

Заключение/обобщение:
(10 мин.) В обобщението си учителят свързва работата с някои по-широки аспекти на тази
дискусия за справедливото разделение. Това би могло да бъде кратко въведение към
понятитето на Джон Роул за правенето на избори “под булото на незнанието”, виж
http://en.wikipedia.org/wiki/Veil_of_ignorance и други
Позовавания: основни източници
(интернет линкове) статии и т.н.

http://www.colorado.edu/education/DMP/fair_division.
html

Препоръчителна дейност за преценка:
Учителят трябва да коментира постерите за описваната процедура, аргументите и как е
извършено действителното разпределение, съобразно процедурата.
Приложете помощни материали ако такива могат да се намерят – напр. описание на
конкретни случаи/ задачи/илюстрации и други.
Брамс С. & Тейлър А. (1996) Справедливата подялба – от разрязването на тортата до
разрешаването на спорове, Cambridge University press.
http://www.ams.org/notices/200611/fea-brams.pdf
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40. Математика и честност в игрите
Страна партньор:
Автор на урока:
Тема на урока:
Препоръчителна група
брой/тип:
Препоръчителна възраст на
учениците:
Препоръчително време:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Необходими пособия:

ДАНИЯ
Ингер Убсен, Ове Нийлсен& Хенинг Вестфален
Гражданско образование в традиционните учебни предмети като
например математиката
20 - 28 ученици, групирани по двойки
14-15
60 минути
Да повиши гражданските компетенции като съсредоточи
вниманието върху математиката като средство за разбирането на
справедливостта
Учениците ще добият:
•
Знание за математическото разбиране за справедливост
като поравно разпределение на шансовете.
•
Разбиране на математическата справедливост като един
от многото начини за разбиране на справедливостта.
•
Усет за приложната математика за разлика от
описателната математика.
4 монети за всяка група със следните цветове на двете страни: 1
червено/червено, 1 червено/синьо, 1 червено/жълто и 1
синьо/жълто, молив и хартия.

Увод:
Учениците трябва да разиграят две игри с различни вероятности, след които ще обсъждат дали
игрите са честни/нечестни. След това се дискутира математическото разбиране за
справедливост и се сравнява с други понятия за справедливост.
Дейност на учителя:
Дейност на ученика:
Учителят въвежда учениците в първата игра чрез
Учениците разиграват следната игра 50
примери и иска от тях да я изиграят 50 пъти в групи
пъти като записват кой печели във всяка
от по двама и да запишат кой е победил във всяка
игра и кой е спечелил повечето пъти:
игра.
Вземат се две монети, едната с две
Учителят пита кой е победител в различните групи и
червени страни, а другата – с червена и
записва резултата на черната дъска Учителят пита
синя страна. Монетите се хвърлят и
учениците дали играта е била честна
първият играч печели ако двете страни
Докато учениците се занимават, учителят
са червени, в другия случай печели
обикаля около тях, преглежда работата им и си
вторият играч.
води бележки относно различните им позиции за
по-късно обсъждане.
Всяка група дискутира в рамките на 10Заедно с учениците учителят обобщава
15 минути като набляга върху
различните гледни точки и окача писмените
заключителните аргументи. Аргументите
работи на учениците на дъската. Правят заедно
следва да бъдат записани.
заключение дали играта е била честна или не.
Учителят представя втората игра чрез пример и
поставя на учениците задачата да решат дали играта
е честна.

131

Докато учениците работят учителят обикаля
класа и преглежда работата на учениците и си
води бележки относно споровете на учениците за
по-късно обсъждане.
Заедно с учениците учителят обобщава
различните гледни точки и окача работите им на
дъската. Вниманието е насочено към това какво
понятие за справедливост определя доводите на
учениците.

Учениците се запознават с втората игра:
Хвърлят се три монети една монета с
червена и синя страна, една монета с
червена и жълта страна и една монета с
жълта и синя страна. Играч номер едно
печели ако две от трите монети се
паднат с една и съща страна, в противен
случай печели играч номер две.
Учениците имат на разположение 10 до
15 минути да решат дали играта е
справедлива. Могат да изиграят няколко
тура, но трябва да представят аргументи
в защита на заключенията си.
Аргументите си трябва да представят
писмено под формата на рисунки,
изчисления, писмени становища или
комбинация от тях.

Учителят може да зададе един от следните въпроси:
•
Що е това честност?
•
Защо една игра е по-честна от друга?
•
Има ли други начини за проява на
справедливост в различни ситуации?
•
Приложим ли е този вид справедливост при
разпределение на общите блага?
•
Има ли примери на справедливост, които не
включват разпределение по равно на благата?
•
Още веднъж – що е то справедливост и имате
ли сега различно разбиране за справедливост?
Заключение/обобщение
Справедливостта е нещо много повече от математическата справедливост, основана върху
равното разпределение.
Връзки към материали в интернет, които
http://www.ffe-ye.dk/media/14506/matematikследва да бъдат използвани по време на
7-9kl-lowres1.pdf
уроците (помощни материали) –
уеблинкове/статии и т.н.
Препоръчителни дейности за оценка:
Запишете отговорите на учениците на въпроса как те разбират справедливостта.
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41. Как да бъдем пестеливи? – умението да планираме бюджет.
Страна партньор:
Автор на урока:
Тематичен кръг:
Препоръчителна
група брой/тип:
Препоръчително
време:
Препоръчителна
възраст на
учениците:
ЦЕЛИ:

Задачи на урока:

Задължителни
пособия :

Полша
Ярослав Пута
Математиката като средство за разбиране на публичната сфера
20-30 ученика – работа в малки групи.
45 минути
14 – 18

Развиване на умението за планиране на разходите

Повишаване на разбирането как се използват обществените пари

Учениците се научават да управляват собствените си средства.

Учениците осъзнават колко е важно да имат приоритети, когато
харчат парите си.

Учениците научават начините за постигане на компромис при
управлението на обществените блага.

Листове хартия

Химикалки

Черна дъска

Тебешир или маркер

Увод:
Учителят започва урока, очертавайки проблема за управление на финансите, като набляга, че този
въпрос присъства на различни нива в живота – управление на личните ни средства, семейния
бюджет, финансите на компаниите, държавния бюджет. След това учителят инициира
образователна дискусия и пита учениците кои умения или черти на характера, според тях, са част
от уменията за управление на финансите (5-10 мин.)
Дейност на ученика:
Дейност на учителя:

Учителят съобщава, че задачата на
класа е да изработят бюджет на класа.
Бюджетът е виртуален за целите на
упражнението. Обаче ако родителите на
учениците се съгласят да дарят пари или
ръководството на училището е съгласно да
задели част от училищните фондове,
възможно е този бюджетен план да бъде
реализиран.

Учителят разделя учениците в три
групи.

Учителят иска от учениците да
представят списък и да запишат в него
предложенията си на дъската, като вземат
под внимание събраните точки.


Учениците работят самостоятелно
(индивидуално) и написват най-важните цели,
които според тях трябва да бъдат финансирани от
бюджета на класа (5 мин.)

Въз основа на направените преди
индивидуални бележки, всяка група трябва да
състави списък от 10 цели, които трябва да бъдат
финансирани. След като съставят такъв списък
участниците подреждат предложенията в
зависимост от общественото значение на целите.
Предложението, поставено на първо място
получава 10 точки, следващото – 9 точки и така
нататък до 1 точка за десето място. (10-15 мин.).

Като използват просто тройно правило,
учениците изчисляват процента от парите на
класа, които ще бъдат определени за всяка точка
на бюджета. (5 мин.)
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Заключение/ Обобщение:
Групата води дискусия за това, как учениците могат да използват своите умения за управление на
финансите в ежедневието си. Учителят приключва урока с молбата учениците да опитват да
прилагат тези придобити свои знания в планирането на семейните си бюджети. (5 мин.)
Препоръчителна дейност за оценка:
Учителят иска от учениците да коментират анонимно дали знанията, представени по време на
урока, са били разбираеми и добре структурирани. Учителят подканя учениците да напишат
допълнителни въпроси или забележки, които след това обяснява пред целия клас.
Препоръчителна дейност за преценка на резултата:
След няколко седмици учителят иска от учениците да споделят опита си при планиране на
семейния бюджет. Задава въпроса дали те и техните семейства са срещнали затруднения и какви
решения са приложили, за да преодолеят тези затруднения.
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