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Eмил Мутафчиев 

Университет за национално и световно стопанство 

    Образователни стандарти, Закон за предучилищното и училищно 

образование и Раката за компетении за демократична култура 

   Рамката за компетенции за демократична култура / Съвет на Европа, 

2016г./ бе непозната в България, по времето, когато бе разработван Новият 

Закон за предучилищно и училищно образование, както и стандартите за 

гражданско образование, здравно образование, междукултурно 

образование и здравно образование.                                                                                                           

Член 5 на новия закон подчертава основните цели на предучилищното 

и училищното образование в страната. Сред тях са: 

 придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна 

и професионална реализация и активен граждански живот в 

съвременните общности; 

 придобиване на компетентности за прилагане на принципите за 

устойчиво развитие; 

 придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на 

принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките 

права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие; 

 формиране на толерантност и уважение към етническата, 

националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на 

всеки гражданин; 

 придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, 

тенденции и техните взаимовръзки; 
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 придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на 

принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат 

от членството в Европейския съюз. 

   Както се вижда образователните цели са формулирани като 

компетентности и тези компетентности могат да бъдат открити в Рамката на 

компетентностите за демократична култура, разработена от Съвета на 

Европа. 

   Член 75 на Закона определя училищната подготовка е съвкупност от 

компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното 

преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или степен на образование 

и свързани с постигане на целите на училищното образование. 

  В процеса на училищна подготовка могат да бъдат преподавани глобално 

образование, гражданско образование, здравно образование, 

междукултурно образование, защита на отчеството, население и околна 

среда. Тези предмети ще разширят учебно съдържание, което вече 

съществува, интегрирано в други предмети. 

   Тези предмети могат да бъдат преподавани по специални програми, 

одобрени от директора на училището. По този начин Законът дава 

възможност  в учебното съдържание да бъдат включени учебни предмети, 

които  спомагат за развиването на компетентности за демократична култура. 

Тези училищни предмети могат да бъдат  вместени в широко разбираното 

гражданско образование. По този начин се създава възможността да бъдат 

предлагани почти във всяко училище курсове по гражданско образование, 

междукултурно образование, дигитално гражданство, екологично 

образование, здравно образование, медийна и дигитална грамотност като 

избираеми или задължително избираеми предмети. Осъществяването на 

подобни курсове може да се осъществява на основата на компетентностите 

за демократична култура и това ще представлява добра възможност те да 
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бъдат представени или интегрирани в образователната практика. 

Проблемът е, че тези компетении не могат да бъдат  въведени 

непосредствено или в близките години, тъй като току що бяха публикувани 

новите образователни стандарти по гражданско образование, 

междукултурно образование, екологично образование и здравно 

образование. 

   Член 77 от Закона за училищно образование определя следните групи от 

ключови компетентности: 

1. компетентности в областта на българския език; 

2. умения за общуване на чужди езици; 

3. математическа компетентност и основни компетентности в 

областта на природните науки и на технологиите; 

4. дигитална компетентност; 

5. умения за учене; 

6. социални и граждански компетентности; 

7. инициативност и предприемчивост; 

8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; 

9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин 

на живот и спорт. 

   Както се вижда голямата част от тези компетентности могат да бъдат 

отнесени към рамката на компетентностите за демократична култура. 

Проблемът е, че в Закона те са формулирани най-общо, което ще позволи да 

бъдат използвани компетентностите за демократична култура, които 

излизат извън равнището на абстрактност на компетентностите от закона и 

да разработени в дълбочина.  
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Компетентности за демократична култура – Модел на Съвета на 

Европа  

   

Модел на компетентностите за демократична култура 

Ценности 

Ценене на човешкото достойнство и на правата на човека 

Тази ценност се основава на общото мнение, че всеки човек е равен с 

другите, има равно достойнство и има право на еднакво уважение и има 

същите  права  на човека и фундаментални свободи и трябва да бъде 

третиран в съответствие с тях. 

Ценене на културното разнообразие 

Тази ценност се основава на общото мнение, че различната културна 

принадлежност, културните вариации и разнообразие, и плурализмът на 

перспективите, на възгледите и практиките трябва да бъде позитивно 

награждавани, оценявани и грижливо пазени. 
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Ценене на демокрацията, справедливостта, равенството и 

върховенството на закона 

Тази  група ценности се основава на общото мнение, че обществата, трябва 

да функционират и да бъдат управлявани чрез демократични процеси, при 

които се зачитат  принципите на справедливостта, равенството и 

върховенството на закона. 

Нагласи 

Откритост към културната другост и към мненията, светогледа и 

практиките на другите 

Откритостта е нагласа към хората, които се възприемат като имащи друга 

културна принадлежност  от нас или мнения, светогледи и практики, които 

се различават от нашите собствени. Тя включва чувствителност, 

любопитство към и желание за ангажиране с други хора и други 

перспективи за света. 

Уважение 

Уважението е положително отношение и оценка за някого или нещо, което 

се основава върху идеята, че те са вътрешно значими и ценни. Да се изразява 

уважение към другите, които са  

възприемани като хора с различна културна принадлежност или различни 

вярвания, мнения и практики от нашите  е ключово за ефективния 

междукултурен диалог и за демократичната култура. 
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Гражданска нагласа 

Гражданската нагласа  е нагласа към общността или социалната група, към 

които човек принадлежи,  които са по-големи от непосредствения кръг на 

семейството и на приятелите. Тя включва чувство за принадлежност към 

тази общност, отношение към останалите хора от общността, осъзнаване 

на ефектите  на собствените действия върху тези хора, солидарност с 

членовете на общността и чувство на граждански дълг към общността. 

Отговорност 

Отговорността е нагласа към собствените действия. Тя включва 

рефлективност по отношение на собствените действия, формиране на 

намерения как да се постъпва по морално подходящ начин, съзнателно 

осъществяване на тези действия и поемане на отговорност за резултатите от 

тези действия. 

Собствена ефективност 

Собствената ефективност е нагласа към себе си.Тя включва положително 

мислене за собствената способност за предприемане на действия за 

постигане на дадени цели,  и увереност, че човек може да разбере проблема, 

да подбере необходимите методи за решаване на задачите, за преодоляване 

на пречките успешно и така да постигне разлика  с действията си. 

Толериране на неопределеността 

Толерирането на неопределеността е нагласа към неясни ситуации, които са 

обект на многочислени противоречиви интерпретации. Тя включва 

положителното оценяване на тези ситуации и конструктивно справяне с тях 
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Умения 

Автономни умения за учене 

Автономните умения за учене са умения, необходими за провеждане, 

организиране и оценяване на собственото учене в съответствие със 

собствените потребности, самостоятелно , без потикване от друга страна. 

Умения за аналитично и критическо мислене 

Уменията за аналитично и критическо мислене са умения, необходими за 

анализ, оценка и правене на заключения за всякакъв вид материали 

(текстове, спорове, интерпретации, проблеми, събития, преживявания и др.) 

системно и логично. 

Умения за изслушване и наблюдение 

Уменията за слушане и наблюдение са умения, необходими да се забележи 

и разбере това, което е казано и начинът, по който е казано и да се забележи 

и разбере невербалното поведение на другите хора. 

 

Eмпатия 

Емпатията е група от умения, необходими  човек да се отнесе и да разбере 

мислите, вярванията и чувствата на другите, и да погледне света от 

перспективата на другия. 

 

Гъвкавост и адаптивност 

Гъвкавостта и адаптивността са умения, необходими за настройване и 

регулиране на собствените мисли, чувства и поведение, така че да може да 
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се отговори ефективно и по подходящ начин на новите контексти и 

ситуации. 

Лингвистични, комуникативни и плуралингвистични умения 

Лингвистичните, комуникативние и плуралингвистичните умени са умения, 

необходими да се комуникира ефективно и по подходящ начин с хора, 

които говорят на същия език или на друг език и да се действа като 

посредник между хора, говорещи различни езици. 

Умения за сътрудничество 

Уменията за сътрудничество са умения, необходими, за да се участва 

успешно с другите в споделени дейности и задачи и да се окуражават 

другите да сътрудничат, за да може групата да постигне целта си. 

Умения за решаване на конфликти 

Уменията за решаване на конфликти са умения, необходими, за да се 

посрещнат, управляват и решат конфликтите по мирен начин чрез водене  

на страните в конфликта към оптимални решения, които са приемливи за 

всички страни. 

Знания и критическо разбиране 

Знание и критическо  разбиране на себе си 

Това включва знание и критическо разбиране на собствените мисли, 

вярвания, чувства и мотивации, както и на собствената културна 

принадлежност и перспектива за света. 
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Знание и критическо разбиране на езика и комуникацията 

Това включва знание и критическо разбиране на социално подходящите 

вербални и невербални комуникативни условности, присъщи  на езика, на 

който човек говори, на ефектите, които различните комуникативни стилове 

оказват върху другите хора и как всеки език изразява културно споделяни 

значения по уникален начин. 

Знание и критическо разбиране за света 

Това включва голям и цялостен обем от знания и критическо разбиране в 

различни области, включително политика, право, права на човека, култура, 

култури, религии, история, медии, икономики, околна среда и устойчивост. 

                                      *** 

  Както се спомена, разработените през 2016г. стандарти за гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно образование са изградени на базата 

на подхода на компетентности. Наредбата  от 2016г. която ги утвърждава , 

посочва  в чл. 3. (1) Гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование са взаимносвързани и формират 

интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на социални, 

граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, 

свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда. (2) 

Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско 

съзнание и граждански добродетели и е свързано със знания за 

устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на 

гражданина и с умения и готовност за отговорно гражданско поведение...  

интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за 

различни измерения на културните идентичности и за основни 

характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно 

отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, 
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както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в 

мултикултурна среда. 

   Чл. 4. от Наредбата също утвърждава подхода на компетентностите  като 

формулира по този начин целите на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование :  

   изгражданe на автономна и активна личност, която:  

   а) разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на 

демокрацията и човешките права, участва в гражданския, политическия и 

социалния живот по отговорен, съзидателен и ефективен за себе си и за 

обществото начин;  

   б) познава институциите, структурата и процедурите на демократичното 

общество, икономическите и политическите реалности на глобализиращия 

се свят;  

   в) зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от 

нейните идентичности, признава правото и ценността на различието, 

приема равнопоставеността на всички в общото социално пространство;  

   г) осъзнава и цени своята културна идентичност;  

   д) взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите 

хора по конструктивен и уважителен начин;  

   е) изразява обосновано и критично гражданската си позиция;  

   ж) взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява 

инициативност и способност да си поставя цели, да планира и да 

обосновава действията си;  

   з) носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на 

постъпките си за своя живот и този на другите хора;  
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   и) подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на 

здравето и поддържа здравословен начин на живот за себе си и за 

околните;  

   й) познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед 

опазване на природата и създаване на устойчива околна среда;  

   к) познава механизмите на публичните институции и гражданското 

общество за прилагане на споделена отговорност за опазване на околната 

среда и проявява готовност за участие в тях;  

   л) умее да прави връзки между отделни сфери на обществения живот и 

да разбира причините за социалните неравенства, екологичните и 

глобалните предизвикателства.  

  На практика  тук се съдържат под друга форма голямата част от 

компетентностите за демократична култура. Така може да се твърди , че те 

са утвърдени в българската образователна система, а ще бъдат обогатени  

като се използват при разработването на учебни програми  по тези 

предмети, нещо което ще стане факт през следващите две-три учебни 

години. Това ще е напълно възможно, защото в член 7 на Наредбата се 

отбелязва, че „ Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование в процеса на придобиване на общообразователната 

подготовка се осъществяват интегрирано и чрез самостоятелен учебен 

предмет гражданско образование. Неговото интегриране се осъществява 

чрез ориентиране на обучението по общообразователните предмети към 

придобиване на ключовите компетентности по чл. 77, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование“.  

   Новият момент е изучаване на учебния предмет гражданско образование 

в ХI и ХII клас, което „ще се осъществява в съответствие с държавния 
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образователен стандарт за учебния план, за общообразователната 

подготовка и с учебните програми по предмета“.  

   Важен е и член 11 на Наредбата: „Гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование в часа на класа освен чрез 

обучение за придобиване на компетентностите, посочени в рамковите 

изисквания по чл. 14, ал. 2, се осъществяват чрез занимания, дейности и 

проекти по тематични области, свързани със: толерантността и 

интеркултурния диалог.... превенция на насилието, справяне с гнева и 

агресията и мирно решаване на конфликти.... превенция на тероризма и 

поведение при терористична заплаха“.  

    В гимназиалния етап на средна степен в резултат на обучението 

ученикът придобива умения за влизане в различни социални роли (ролева 

пластичност); описва и обяснява груповите процеси и роли, 

принадлежност към групи, лидерство; демонстрира умения за критично 

осмисляне на влиянията на културата, традициите, медиите върху 

взаимоотношенията . 

   Прилагането на междупредметния подход  по отношение на гражданското 

образование означаа, че  поне учителите от социалните науки трябва да 

преминат през обучение по гажданско образование, права на 

човека,решаване на конфликти, решаване на проблеми и др., за да могат да 

включат елементи от съдържанието по гражданско образование при 

преподаването на своите предмети. Тъй като това никога не се случва, то  

означава, че междупредметният подход по отношение на гражданското 

образование не  работи и повечето учители продължават да  водят 

обучението  само в рамките на техните  тясно разбирани предметни области. 

   Официално мнението на учителите за стандартите по гражданско 

образование и за социалните и граждански компетентности е в съответствие 

с данните от други европейски страни. Повечето от учителите в страната 
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считат тези компететности  като основен компенент отна учебното 

съдържание и програми:  

    На твърдението „ Структурният подход за развитието на социални и 

граждански компететности трябва да започва от 6-8 годишна възраст“ 78% 

от учителите отговарят утвърдително. Сходен е и процентът учители – 83%, 

които отговарят утвърдително на твърдението „Аз мисля, че гражданските 

и социалните компететности трябва да бъдат преподавани по всички 

предмети“.   

   На практика тези отговори отговарят на образователната ситуация в 

страната, където гражданското образование не е отделен предмет и 

официално се прилага междупредметният подход при неговото 

преподаване.  

   Също така съществува консенсус за това, че критическо мислене трябва 

да се развива и чрез медиите. 95% от учителите отговарят утвърдително на 

„ Използването на медиите за обучение в умения за критическо мислене 

трябва да се прилага при обучението по всички предмети“. В същото време 

само 27% от учителите са съгласни с твърдението, „ че учителите от всички 

училищни степени и предмети вече притежават необходимите знания, 

умения, нагласи, обучение и подкрепа за да развиват умения за критическо 

мислене за и чрез медиите“. 

   За подобна ситуация е отговорна системата за начално и продължаващо 

учителско обучение.  

   При началното  обучение по гражданско образование, осъществявано в 

университетите проблемът е, че то е в ограничен обем. Бъдещите учители 

не могат да работят като преподаватели по гражданско образование и 

следователно в университетите не се обръща голямо внимание на 

подготовката им в тази област. 
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  По същия начин и квалификацията на учители е повлияна от факта, че 

гражанското образование не е част от учебното съдържание. При това 

положение недостатъчен е броят на квалификационните обучения, те са 

краткотрайни и обикновено не са първи избор на преподавателите. Все още 

голяма част от обученията по гражданско образование се осъществяват от 

организации на гражданското общество в рамките на проектни дейности. 

Сега с разработването на стандартите по гражданско, междукултурно, 

здравно и екологично образование и с възможността гражданско 

образование да бъде преподавано като отделен предмет в 10 и в 11 клас се 

очаква и развитие на системата за квалификация в тази област. 

   В досегашната образователна теория, политика и практика не се 

отбелязва медийната, нито дигиталната грамотност, които са ключови в 

съвременното общество и за социализиранетои функзционирането в 

рамките на обществото на младите хора. Новият Закон, както видяхеме, 

дава възможност за провеждане на обучения и в тези области, но само при 

желания от страна на учитеите, съгласие на директора тна умилището и 

във всеки случай ще засягат малка част от учениците. Както сочат 

изследвания и проведените фокус групи  това са ключови съдържания за 

младите хора, които увеличаващо се живеят в този нов дигитален свят и на 

който свят е отказано място  при анализите на образователните документи. 

На практика българското обраование изостава от реализирането на 

дигиталната компетентност, грамотност, от включването на всички 

ученици и млади хора в обучение по тези теми. Нещо повече  фокус 

групите с учители показаха, че с тях не се работи и огромната част не се 

чувстват подготвени не само да водят учебни занятия, но  и в в 

увеличаваща се степен и да  са страна в диалога с младите хора. 

  От изследванията , които проведохме  досега няма развита нито една 

програма за дигитално гражданство, за участие в социалните мрежи, което 
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ще рече, че и при отсъствието на експертиза в семейството, то децата и 

учениците са изложени най-вече на влиянието на връстниците си и те 

поемат ролята на възпитатели на младите хора.   

   Ключови елементи на програма за дигитално гражданство са няколко 

 Дигитален достъп: Той все още се определя от социално-

икономическия статус, местоживеене. Достъпът нараства навсякъде  

и в по-бедните части на света.  

 Дигитална търговия: разбирането на опасностите и 

преимуществата ва пазаруването онлайн, на позването на 

кредитни карти, признаването, че икономиката се регулира 

онлайн. 

 Дигитална комуникация: разбиране на разнообразието от онлайн 

комуникационни среди, както и етикетът, присъщ за всяка среда. 

 Дигитална грамотност  се отнася за разбиране как 

функционират различните дигитални устройства. 

 Дигитален етикет,изискван от различните среди.  

 Дигитално право регулиращо интернет 

 Дигитални права и отговорности – правата, които участниците 

притежават. 

 Дигитално здраве: Дигиталните граждани трябва да са наясно с 

изическия стрес при работа в интернет. 

 Дигитална сигурност. Това означава гражданите да предприемат 

мерки, за да бъдат сигурни като използване на трудни пароли, 

защита от вируси, дублиране на данните и т.н.  

 

   Проектният подход оказва голямо влияние върху развитието на 

компетентностите за демократична култура. През деветдесетте години този 
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подход  се основаваше  на ограничено финансиране на проекти от чужди 

източници. С присъединяването на страната към Европейския съюз 

европейските фондове се оказаха изключителен източник за финансиране 

на училищно и общинско равнище в областта на широко разбираното 

гражданско образование, проекти, в които са включени до около 30% от 

учениците. Проектният подход развива компетентности не само по 

традиционния начин / кооперативно учене и дейности, основани на 

сътрудничество, решаване на проблеми и критическо мислене/ , но също 

така в увеличаваща степен се основава на онлайн комуникация и практики.  

  


