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                                            Отчет  

Проект: “Демокрацията в действие - демократични компетенции в 

дигиталната ера“ 

 

   Проектът „Демокрацията в действие - Демократични компетенции в 

дигиталната ера“ е пилотен проект, финансиран от Съвета на Европа и 

Европейската комисия и осъществен от декември 2016г. до септември 2017 

г. от неправителствени организации от Армения, Белорус,България, 

Хърватско, Чехия, Румъния и Сърбия. Той се основава на осъществени в 

участващите страни прегледи как демократичните компегентции и 

информационните и комуникационни технологии са залегнали в 

образователните системи и практики; на проведени фокус групи за това 

как дигиталният свят и неговата специфика се възприемат от учителите и 

от младите хора в участващите страни. На тази основа бяха проведени пет 

семинара със 150 участници от София, Кърджаи, Хасково,Бургас и Плевен 

за представяне на Рамката на компетенциите за демократична култура и на 

програма за дигитално гражданство. Участвалите в семинарите учители 

разработиха 80 урока  по проблемите на дигиталното гражданство и 

грамотността в социалните медии. 

                                      *** 

    Като се основава на работата по Образование за демократгично 

гражданство, Образование за права на човека и Междукултурно 

образование, Съветът на Европа започва през декември 2013г. развитие на 

Референтна рамка на компетенции за демократична култура, изградена 

върху новия модел за компетенции, включващ ценности, нагласи, умения и 

критическо разбиране, които са необходими на гражданите да участват 
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активно в 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, те се обърнаха 

обърнаха към Съвета на Европа да продължи развитието на Референтната 

рамка на компетенции за демократична култура и да подпомогне страните-

членки за изучаването и приложението на Референтната рамка в техните 

образователни системи.  

   В основата на тази Рамка е новото разбиране на понятието „демократична 

компетенция”, а именно ” способността да се мобилизират и разгърнат  

значими психологически ресурси (в това число ценности, нагласи, умения, 

знание и/или разбиране), за да се отговори  по подходящ и ефективен начин 

на изискванията, предизвикателствата, възможностите, представени в 

демократичната ситуация“. 

    Важно е да се отбележи, че демократичната и междукултурната 

ситуации се случват не само във физическия свят, но също и в дигиталния 

онлайн свят. С други думи, демократичните дебати и обсъждания и 

междукултурни срещи и взаимодействия имат място не само чрез размяна 

лице в лице, традиционнен печат и предаващи медии, писма, петиции и 

т.н. , но също и в комуникацията, опосредствана от компютри, например, 

чрез онлайн социални мрежи, форуми, блогове, е-петиции и мейли.     

                                                        

Компетентности за демократична култура – Модел на Съвета на 

Европа 
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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. 

 

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. 
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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. 

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 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. 
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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. 

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. 

Трябва да се отележи, че според настоящия модел, компетенциите включват 

не само умения, знания и разбиране, но също ценности и нагласи. 

Ценностите и нагласите са ключови за подходящо и ефективно поведение в 

демократични и междукултурни ситуации. 

Направеният преглед на компетенциите в Закона за предучилищно и 

училищно образование, както и в новоприетите стандарти по гражданско, 

междукултурно, екологично и здравно образование показа, че повечето от 

компетенциите от Рамката на КДК, въпреки и назовани по друг начин, са 

вече включени в стандартите. 

Предложените в новия модел компетенции за демократична култура могат 

да бъдат приети  и у нас , защото те са по-пълно формулирани и излизат 

извън равнището на абстрактни формулировки, обхващат „ ценности, 

нагласи, умения, знание и/или разбиране/“, и така личността е в състояние 

използва компетенцията, „за да  отговори  по подходящ и ефективен начин 

на изискванията, предизвикателствата, възможностите, представени в 

демократичната ситуация“. 

Другото голямо преимущество на модела е, че всяка от ключовите 

компетенции  е разгърната и по този начин може да бъде 

операционализирана при разработването на учебните програми по 

предметите от социалния цикъл. Тези разгърнати определения на 

компетенциите дават възможност и за измерване  на степента на тяхното 
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овладяване, т.е. на превръщането на образователните стандарти  в нещо 

далеч по-ефективно и действено. 

Представянето на Рамката на КДК е само пръв опит  и начало на един 

процес, който  ще трябва да помогне за приложение на Рамката на КДК и за 

нейното адаптиране  за потребностите на нашата образователна система. 

Като цяло реакциите на участвалите учители бяха положителни, но 

представянето трябва да бъде в рамките на далеч по-продължителен 

период, да представлява широко обсъждане, да се основава на 

използването на интерактивни методи и да води учителите към  стъпки за 

промяна на учебните програми на основата на  предлагания нов модел на 

компетенции. 

 

                                                    *** 

   Обществата в Европа и по света днес се формират и под влиянието на 

широкия достъп до интернет, който прави възможно за гражданите не само 

да имат достъп до огромен и често объркващ обем от информация, но също 

да се свързват и взаимодействат помежду си, с обществените институции и 

организациите на гражданското общество по различни начини в дигиталния 

свят. 

   В Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в българските училища се 

отбелязва: “ В съвременното глобализиращо се и динамично общество 

владеенето и ползването на информационните и комуникационни 

технологии е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки 

човек, необходимо условие за неговата лична и професионална реализация 

и израстване. Главна цел на стратегията e ефективно използуване на 

съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване 

качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и 

въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния 

процес“. 
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   Проведените фокус групи с ученици и студенти в рамките на настоящия 

проект само потвърждават направените изводи относно ситуацията с 

медийното и дигитално образование. Младите хора са просто  в мрежата и 

това е все повече начинът, по който те живеят. Те навлизат в дигиталния 

свят без каквато и да е подготовка или процесът на дигитална социализация 

просто отсъства. Те се научават как да живеят в мрежата, как да сърфират, 

как да взаимодействат и общуват с другите самостоятелно и развиват в 

някаква степен необходими компетенции безсъзнателно. Елементът на 

съзнателно учене за живот в дигиталния свят, на рефлексия просто 

отсъства. Тяхната дигитална грамотност и грамотността им като участници 

в социалните медии прилича на грамотността на хора, попаднали в чужда 

страна чиято цел е елементарното усвояване на местния език с цел 

оцеляване и преживяване в рамките на елементарно функциониране в 

местната общност. Младите хора биха искали да развиват тяхната 

дигитална грамотност,. Те предполагат, че процесът на учене и 

образованието като цяло ще бъдат дигитализирани и дори изразяват своите 

очаквания в тази насока – но практиката показва, че това не се случва.  

   Въпреки общото виждане за два различни свята, за виждането на реалния 

и дигиталния свят като противоположни, младите хора живеят фактически 

в един свят, който обхваща 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 отчита 

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 
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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.                        

   Учителите естествено са по-малко дигитално грамотни от своите ученици 

и те съвсем не схващат образованието като дигитализиращо се, нито се 

стремят  да дигитализират част от своите взаимодействия с учениците. Те 

не знаят как да общуват със своите ученици в дигиталния свят, нито пък 

имат идеята как да ги обучават да се реализират, да бъдат лидери в този нов 

свят. Това се случва на най-базисно равнище като учителите нямат идея как 

да помагат на младите хора да развиват тяхното дигитално гражданство или 

как да ползват социалните медии в тази насока.  

   Липсата на образователна политика, на образователни стандарти, 

непоставянето на този проблем в основата на образователния дебат за 

преобразуване на образованието са показателни. Също така отсъства и 

дебатът за новата идея за образование, основано върху изграждането на 

компетенции и как това образование ще подготвя младите хора за живот в 

дигиталния свят. Не се обсъжда и идеята за дигиталното гражданство, която 

е все по-актуална в променящия се свят.  

      В никой от основните правителствени проекти, програми и 

технологични инициативи, които се отнасят до медийното образование в 

България не се посочва необходимостта за развитие на медийна и 

информационна грамотност в училище. Европейските документи, отнасящи 

се за дигитална и медийна грамотност, не се взимат предвид.    
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   В новия образователен закон от 2016г. В член 75 се изброяват някои от 

главните компоненти на медийната компетентност  - дигитална 

компетентност, социална и гражданска компетентност, информационна 

култура и т.н. Всички тези компетентности обаче не са разглеждани като 

елементи  на медийната и информационна граматност. 

   Медийната и информационната грамотност е всеобхватна концепция – 

„ включва умения, познание и действия, свързани с термини като медийна 

грамотност, информационна грамотност, способност за преценка на новини, 

рекламна грамотност, филмова грамотност, интернет грамотност, 

грамотност при работата със социални мрежи, компютърна грамотност, ИТ 

грамотност, дигитална безопасност, лична кибер сигурност и т. н. 

Медийната и информационна грамотност обхваща всички видове медии 

(дигитални и традиционни); грамотността означава способността за 

осигуряване, достъп, сътрудничество и комбинация на различни видове 

медии и информация, както и използването на различни медийни и 

информационни канали в различен контекст и за различни цели. Медийната 

и информационната грамотност е свързана със способността да се 

комбинират различни умения и способности с цел използването на 

информацията и медиите, включително новите видове медии, за постигане 

на лични цели. Тези цели са пряко свързани с индивидуалното израстване 

(напр. развитие, личностно изграждане, управление на връзки, учене през 

целия живот и др.) и социални предизвикателства (организиране на 

информация, участие в обществени обсъждания, етика и човешки права, 

защита на личното пространство и др.). Медийната и информационната 

грамотност включва: критична мисъл и отразяване на медийните и 

информационните системи – включително оценка на информационното и 

медийно съдържание; отразяване на политическите и икономически 

влияния върху медиите; централно положение на информацията, медиите и 
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технологиите за развитието на добро управление; управление на рискове и 

възможности на нови медийни канали; оценка на правото на 

използване/свързване и на откачане от мрежата; на правото да бъдеш 

забравен; на лично пространство и пр. използването на информация, медии 

и дигитални технологии за лични и обществени цели – включително за 

себеизразяване, междукултурен и междурелигиозен диалог, равенство и 

право за вземане на лични решения; използване на медиите за почивка, 

учене, работа и др. 

   По отношение на дигиталната грамотност трябва да се посочи, че един 

от най-големите митове, разпространявани днес е, че младите хора, родени 

в дигиталната ера по някакъв естествен начин се справят с 

предизвикателствата и преодоляват рисковете, свързани с използването на 

новите технологии и медии. Повече време онлайн не прави децата по-

дигитално/медийно грамотни . Със завишеното използване на интернет 

българските деца развиват основно техническите си умения като 

използване на дигитални устройства, запазване на файлове, организиране 

на намерена онлайн информация, създаване на профили в социални мрежи 

и управление на настройките им и т.н. Също така децата успешно ползват 

разнообразие от уебсайтове и дигитални платформи за комуникация. 

Въпреки това изследванията показват „дефицити в критичното мислене и 

социалните умения на децата, които им създават затруднения да оценят 

истинността на информацията, намерена онлайн, и ефективно да си 

сътрудничат с други потребители за общи дейности“. Българските деца са 

по-скоро пасивни потребители на интернет, което им пречи да развиват 

социалните си умения и да развиват креативния си потенциал. 

   На практика българското образование изостава от реализирането на 

дигиталната компетентност, грамотност, от включването на всички 

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

ще рече, че и при отсъствието на експертиза в семейството, то децата и 

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

не им помага да усвояват и да живеят , да се реализират в дигиталния свят.   

   Ключови елементи на програма за дигитално гражданство са няколко 

 Дигитален достъп 

 Дигитална комуникация 

 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  

 Дигитално здраве:  

 Дигитална сигурност. 

 Дигитална търговия    

Осъществяването на програма за дигитално гражданство или за дигитална 

грамотност ще приближи образователния процес до живота на децата и 

младите хора, следователно ще включат също аспекти, засягащи техния 

опит в дигиталния свят. Образователният процес също така трябва да 

оцени и да използва компетенциите, които децата и младите 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 средства или използват различни или 
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се обучават самостоятелно. Това е доказателство за автономни 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. 

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

необходимо да знаят повече от учещите се. Като „дигитални туземци“ 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, 

вдъхновени 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 дигиталният свят. Учителите трябва да бъдат 

подкрепяни , за да приемат възгледа за взаимно обогатяващия диалог, 

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.  

   За да изпълняват ролята на фасилитатори, 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 
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примери за начините по които различните ИКТ средства могат да бъдат 

използвани за развитие на КДК. Учителите не се нуждаят от скъпо и 

продължително обучение в новите онлайн приложения, 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.  

   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 само на изолирани дейности, осъществявани само 

от учителите по гражданско образование или по ИКТ. 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 преподаването, в ученето и оценяването.  

 


