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Въведение 

Този документ е подготвен в контекста на проекта Демократични компетенции в дигиталната 

ера, финансиран от Съвета на Европа и Европейската комисия и осъществен от Декември 2016г. 

До Септември 2017г. От неправителствени организации от юармения, Белорус,България, 

Харватско, Чехия, Румъния и Сърбия. 
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Център за образователна политика – Сърбия  www.cep.edu.rs 

Форум за свобода в образованието  - Хърватско  www.fso.hr 

Международна асоциация за  международни изследвания и отношения –Румъния  

www.rise.org 

Фондация център отворено образование – България  openedubg.com 

Обединение на училищни центрове – Армения www.dkm.am/am/documents/index/83  

   Цел на проекта е насочването на усилията за застъпничество и дейностите на 

неправителствените организации в образователната област, но също така е значим за всички 

сзаинтересовани страни, във формалното и в неформалното образование, включително 

политиите,образователните мениджъри, учители, разработващите учебни програми. 

Той се основава на осъществени в участващите страни обзори как демократичните 

компегентции и ИКТ са залегнали в образователните системи и практики и на проведени фокус 

групи за това как дигиталният свят и неговата специфика се възприемат от учителите и от 

младите хора в участващите страни. Ние използвахме натрупаното знание в интерактивни 

уъркшопи посветени на младите хора в дигиталния свят и на новата роля на учителя в тази 

област. Наученото от целия този процес  е отразено в СУОТ анализа, главните предположения и 

стратегическото напнасока на този документ. За повече информация може да се отнесете към 

сайтовете на партньорите, участващи в проекта. 

 

Бекграунд и определяне на проблема 

Като се основава на работата по Образование за демократгично гражданство, Обазование за 

права на човека и Междукултурно образование, Съветът на Европа започна презз декември 

2013г. Развитие на Референтна рамка на компетенции за демократична култура, изградена 

върху новия моде за компетенции, включващ  ценности, нагласи, умения и критическо 

разбиране, които са необходими на гражданите да участват активнов демократични и културно 

различни общества и да допринасят за развитието на демократична култура. 

Във финалната декларация, приета през Април 2016 в Брюксел от Постоянния комитет на 

министрите на образованието на страни, министрите се обърнаха към Съвета на ЕИвропа да 

продължи развитието на Референтната рамка на компеенции за демократична култура и да 
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подпоможгне страните-членки за изучаването и приложението на Референтната рамка в 

техните образователни системи. В диалог с образователната общност. 

   Обществата в Европа и по света  се формират от широкия достъп до интернет, който прави 

възможно за гражданите не само да имат достъп до огромен и често обркващ обем от 

информация, но също да се свързват и взаимодействат помежду с, с обществените ниституции 

и страните в гражданското общество по различни начини в дигиталния свят. 

   Този доклад е насочен  върху ова как  доставчиците на образователни услуги могат да се 

отнесат към  компетенциите за демократична култура и дигиталния свят и какво трбва да се 

направи за развитието на компетенциите за демократично гражданство като се отчита 

контекстът на дигиталната епоха. 

 

СУОТ анализ 

Проектът събира и анализира информация за това как компетенциите за демократично 

гражданство и икт  наират място в политиките, учебните програми и образователните практики 

в страните-участнички. Така се разкриват разнообразни ситуации и проблеми, но също и ред 

общи пунктове, които са отразени в СУОГТ анализа по дол 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

Повечето от компетенциите, въпреки и  
назовани по друг начин са вече включени в 
стандартите, особено в тези по гражанско 
образование и социални науки 
Опитът в различни страни за използването на 
насочени към ученика, интерактивни 
методи, такива като  мотивирани от 
материали на Съвета на Европа  за 
образование за права на човека 
,образование за демократично гражданство, 
проект „Гражданин“ 
Повечето млади хора са  родени в 
дигиталния свят и използването на ИКТ е част 
от вседидневието им. Тяхното равнище на 
знания ои умения, свързани с дигиталния 
свят е често твърде високо, в повечето случаи 
по-високо от това на техните учители 

Учебните програми и учителските практики 
често са насочени скъм знания и към 
декларативни съжждения за ценностите и 
мноого по-малко за действителното 
развитие на ценности, нагласи, учения и 
критическо разбиране.Контролът на 
образователния процес  е върху 
съответствието с изискванията и  не 
подкрепя изправянето пред 
предизвикателства 
Училищният свят и образователният процес 
често са откъснати от действителния живот и 
образователната система не отчита новата 
онлайн действителност като част от света. 
Липса на информация или повърхностно 
разбиране  на компетениите за 
демократична култура 
Различия между училищата  в една и съща 
образователна система и между страните по 
отношение на достъпа на ИКТ и ИКТ 
компетенции на учителите ( които са 
„дигитални имигранти“ ) 
В училищата често се предстаня ограничен и 
ограничаващ подход  по отношение на ИКТ, 
фокусиран върху обучението за ИКТ, а не 
чрез ИКТ, и върху защитата, сигурността и 
безопасността / кибер тормоза, 
малтретирането,онлайн 
зависимостите/.Учителите често изпитват 
тревожност по отношение на онлайн 



пространството, което остава непазната 
територия за тях. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

Неотдавнашните публични дебати по 
отношение на фалшивите новини и на 
манипулацията чрез социалните медии, 
повдигнаха и призиви училищата да  
подпомагат малдите хора при развитието на 
компетенции, за да се противопоставят на 
манипулацията онлайн. 
НПО са активни по отношение на 
застъпничество, кампании за 
сензитивизиране, като предоставят в големи 
размери обучение, образователни 
материали, образователни програми за 
училища, учители, ученици и родители. 
Референциите на Съвета на Европа, 
включително и Референтната рамка за 
компетенциите за демократична култура и 
образователни ресурси, включително тези, 
разработени в Кампанията „Не на езика на 
омразата“ 

Технологиите и тяхното приложение 
постоянно  се развиват и променят. Някои 
изчезват, докато се появяват нови по начини, 
които е невъзможно да бъдат предвидени. 
Родителите са за частично използване на ИКТ 
в образователния процес и частично против, 
като и в двата случая те изразяват  много 
високо позицията си. 
Социалният статус, равнището на 
възнаграждение и неоправданите 
очадквания от различни страни ограничават  
доверието в себе си на учителя и 
мотивацията им да изграждат 
професионален капацитет 

 

 Главни предположения 

Прогресът на технологиите е реалност, която не може да бъде спряна и която трябва да бъде 

приемана и адесирана като част от всекиневието и която може да бъде разглежана като 

предизвикателсто за образованието, но също така и като благоприятна възможост. За децата и 

младите хора интернет и социалните медии са оснавна част от техния живот. / според 

международни изследвания около 90% от тийнейджърите изпозват някаква форма на 

социални медии и 75% имат профил в сайт на социални мрежи/. 

Въпреки общото виждане за два различни свята, за виждането на реалния и дигиталния свят 

като противоположни, младдите хора живеят фактически в един свят, КОЙТО ОБХХВАЩАТА 

ОФЛАЙН И ОНЛАЙН ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА. Ако образованието трябва да стане по-ефективно и 

по значимо , то трябва да отчита действителния живот и елементите от действителността, които 

са познати на учещите се- т.е. образованието също така трябва да отита онлайн 

действителността. 

Съществува  двупосочно отношение между компетенциите за демократична култура и 

дигиталния свят 

От една страна, защото хората взаимодействат с другите и с различните източници на 

информация в онлайн средата, компетенциите за демократична култура  са необходими в 

дигиталния свят в същата степен, в която те са необходими в реалния свят. Същите ценности, 

нагласи, умения и знание и критическо разбиране са необходими да се взаимодейства 

позитивно с другите индивиди, да се участва в групи и да се разбира информацията и идеите в 

онлайн среда. 

От друга страна, онлайн частта от живота  може да представлява ценна възможност , която да 

допринесе за развитието на компетенциите за демократимна култура. 



Така компетенциите за демократична култура са необходими и се развиват от живота в 

дигиталния свят. 

Целта ще бъде младите хора и децата да развиват своите компетенции за демократична 

култура, а не да научават  само за тях-.  Те се нуждаят да се учат как да реагират в онлайн и 

офлайн ситуации адекватно и ефективно. 

 

Стратегически насоки 

 

1. Овластяване на учителите: изграждане на капацитет, майнд сет промяна 

А. Чувствиелност и точна информация за КДК за учителите 

Учителите трябва да бъдат помогнати , за да разберат значението на всички двадесет елементи 

на модела на КДК и за потенциала, който притежава рамката за обазованието. 

   Някои от елементите на рамката на КДК са с ясно значение. Други представят научни 

концепции, които са по-малко ясни извън тесен кръг от специалисти. Докато някои елементи са 

описани на обикновен език, но имат специфино значение, определено в контекста на рамката. 

За да се избегнат рисковее от неразбиране, учителите трябва да  се запознаят със значението 

на КДК и да ги обвържат с наблюдаваното поведение, което е отразено в дескрипторите на 

компеенциите. 

 Трябва да бъдат наясно,  

Е те вече прилагат много от елементите на рамката  КД и, че те се нуждаят от приспособяването 

на някои аспекти от своята практика, и да възприемат КДК като ресурс, а не като допълнително 

бреме в така наоварение  иконтекст на работа. 

   Б. Образователен процес , фокусиран върху ученика 

Ако образователният процес се разглежда не като натрупване на предварително установено 

знание, но като развиване на компетенции и подготовка на учещите да изградят свое 

разбиране за света, то този процес трябва да бъде изрично асочен към техния жизнен опит. По 

този начин педагозите ще приближат образователния процес до живота на децата и младите 

хора, следователно ще включат също аспекти, цасягащи техния опит  в дигиталния свят. 

   Образователният процес също така трябва да оцени и да използва компетенциите, които 

ецата и млдите хора трупат чрез неформално учене в онлайн средата или като участват  в 

свързани с ИКТ неформални образователни дейности. Младите хора все повече привикват да 

учат като изучават нови туулз или използват различни  или се обуачават самостоятелно. Това е 

доказателство за авономни умения за учене и трябва да бъде призната и поощрявано в 

училищния контекст, заедно с уменията за критическо мислене, за да развият  способността да 

идентифицират достоверни и валидни източници на учене. 

  Това обаче също така означава сензиивизиране на учещите се, че те могат да използват 

офлайн компетенциите придобити в онлайн средата, включително и тези, свързани с 

демократичното участие. Те също така трябва да разберат , че така наречения „бутонен 

активизъм“ не е достатъче и че е необходимо реало участие в реалния живот. 

   В. Учителят като фасилитатор на ученето 



   Учителите трябва да се чувстват уверени  в позицията, при която те  не е необходимо да знаят 

повече от учещите се. Като „дигитални уземци“ е естествено , че младите хора учат бързо как 

да използват  различни ИКТ средства. Не е необходимо учителите да могат да  следват техния 

ритъм, но трябва да намират пътища да привнасят тези нови компетенции на младите хора в 

процеса на учене като ресурси и да им дават възможност да допринасят за развитието на КДК. 

   Новите образователни стратегии, дъхновени от неформалното образование, могат да бъдат 

развивани като се основаваме на използването на интернет и на мобилните устройства, които 

учещите се притежават. Също така много от образователните дейности, които учителите са 

привикнали да правят, също могат да бъдат адаптирани като се използва дигитаният свят. 

   Учителите  трябва да бъдат подкрепяни , за да приемат възгледа за взаимно обогатяващия 

дилаог, който може да бъде установен с учещите се, диалог, основаващ се на уважение и 

доверие. Като приемат ролята на фасилитатори на ученето, учителите също така помагат да 

учещите се да развиват умения за самостоятелно учене и критическо разбиране. 

   Г.Достъп до обучение и образователни материали 

 За да изпълняват ролята на факилитатори и за да дадат съответна видимост  на 

опита/преживяванията/ на младите учещите се в онлайн средата в образователния процес , 

учителите трябва да имат достъп до обучение и образователни материали. 

   Обучението трябва да съдържа примери за начините по които различните ИКТ средства могат 

да бъдат използвани за развитиена кКДК. Учителите не се нуждаят от скъпи обупродължително 

обучение  в новите онлайн приложени, което би рискувало да  остарее в продължение на 

няколко месеца. Те се нуждаят да бъдат сигурни и да имат доверие в своята роля в дигиталната 

ера и да имат капацитета да овластяват учениците като развиват техните КДК. 

   Цялостен училищен подход: кохерентен подод и включване на вси 

Чки страни-участницки в процеса. 

   Развитието на компетенциите за демократична култура чез ИКТ и осъзнаването на факта, че 

КДК са значими също за онлайн средата, не трябва да бъде оставено сао на изолирани 

дейности, осъществявани само от учителите по гражданско образование или по ИКТ. Не е 

необходим специален предмет „дигитално гражданство“, но е съществено да се признае, че 

светът се е променил и че образованието  не може да остане изолирано в кула от слонова кост. 

   За да бъде ефективен такъв подход, той трябва да бъде разпределен между училищните 

предмети. Учителите по всеки предмет могат да допринесат за развитието на КДК, като се 

отнасят към дигиталния свят. Това не означава, че всичко трябва да бъде променено, а е по-

скоро процес на създаване на възможности за учителите и за учениците по отношение 

използването на ИКТ в училище, в приподаването, в ученето и оценяването. Например, 

тестовте също така могат да бадат  давани  чрез приложения или в уебсайт. За това 

сътрудничеството между учителите и подкрепата от ръководствоото са необходими. Различни 

онлайн средства и платфоми за обмен същеествуват и могат да бъдат използвани за тази цел. 

Допълнително, различните заинтересовани страни могат да осъзнаят  задачата на училището 

да развива КДК чрез ИКТ и да бъдат помолени да подкрепят този процес. 

Подкрепата на родителите е ключова за успеха  и това означава, че трябва да се погрижим 

родителите да разбират какво предлага училището и да се преодолеят страховете и 



съхротивите, които някои родители имат. Някои родители също така могат да играят активна 

роля за подкрепата на проектни дейности, свързани с КДК и с ИКТ. 

  Друг ценен принос може да се очаква от доброволците ИКТ експерти, от НПО, които 

адресират различни социални проблеми, от доставчиците на неформално образование или от 

местните власти, ангажирани в консултации с гражданите по местни проблеми с използването 

на ИКТ. 

Училищата също могат да допринесат за развитието на КДК като роганизират демократични 

процеси, където се подразбира използването на ИКТ и като поромотират  изграждането а 

демократична училищна среда. Това също се отнася за проблемите на сигурността онлайн и за 

вежливото онлайн поведение. 

   Политики , инспектиране и оценяване промотирането на кДК чрез ИКТ 

   Подкрепата за закони и образователни политики във всяка страна е важна основа за 

успешното прилагане на КДК чрез ИКТ. Това не означава непременно промени в ученото 

съдържание. Много неща могат да бъдат направени в съществуващите рамка на учебно 

ъдържание, ако се подкрепят и овластяват учителите. 

   Инспектирането и процедурите за оценяване на учители и училища се нуждаят  да подкрепят 

развитието на КДК и да признават също така усилията, които се правят за развитие на 

компетенциите по отношение на дигиталния свят. 

   Често просто, основани  върху чилището политики, засягащи достъпа да интернет, 

възможността да се използват ИКТ и зостъпа до различни ИКТ средства, могат да направят 

голямата промяна и да поощрят и учители и учещи да  такъл потенциала на дигиталния свят за 

развитие на КДК. 


