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АНОТАЦИЯ 

Курсът по гражданско образование за студенти специалност 

„педагогика“ е въведение в основите на гражданското образование и 

същевременно цели придобиване на знания, умения и компетенции, 

необходими за обучение ва ученици в тази предметна област, която е от 

ключово значение за социализацията на младите хора. Курсът обхваща 

изследване на основните проблеми, свързани с ролята и мястото на 

гражданското образование, както и предлага базисни знания,необходими за 

успешна преподавателска дейност. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курса е да запознае студентите със същността и 

измеренията на гражданското образование, както и да помогне за изграждане на 

необходимите компетенции за преподаване на гражданско образование в 

рамките на формалното или неформалното образование.  

Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да:  

 Да бъдат информирани относно същността и формите на гражданско 

образование, неговото място в системата на формалното и неформалното 

образование, националните образователни изисквания в тази предметна 

област. 

 Да придобият знания, необходими за същността и функционирането на 

демократичното общество, за правата на човека и тяхната реализация, за 

съвременното гражданство.  

 Да изградят компетенции, необходими за преподаване на гражданско 

образование във формалното и неформалното образование,да разберат 

основните ценности, върху които се основава демократичният обществен 

ред.  

 Да усвоят необходимите методи за обучение по гражданско образование и 

да могат да създават програми за преподаване по гражданско 

образование. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Ролята и значението на гражданското образование стават все по-

значими в съвременното образование, за което свидетелстват и ред програмни 

документи на Европейския съюз, както и концепцията за развитие на 
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българското образование. Цел на гражданското образование е младите хора да 

станат активни граждани, способни да допринесат за развитието и 

благополучието на обществото, в което живеят. Тези развития пораждат и 

необходимостта от подготовка на бъдещите педагози в областта на 

гражданското образование. 

Курсът представлява излагане на основите на съвременното гражданско 

образование и запознаване с ролята на преподавателя по гражданско 

обазование, какъвто може да бъде всеки учител в рамките на прилагането на 

междудисциплинарния подход за въвеждане на гражданското образование в 

българското училище, както и в системата на неформалното образование 

 

ФОРМА на ОБУЧЕНИЕ 
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ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Лекции, работа по групи, анализи на практически ситуации на ценностен избор, 

решаване на казуси, апробиране на диагностични методи и процедури и др.  

  

МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Устно и писмено изпитване, разработване на есета и др.писмени работи, анализ 

на емпирични данни; тест ; процесуална и заключителна диагностика. 

 

Критерии за оценяване: степен на усвояване на съдържанието на отделните 

теми и подтеми, включени в настоящата учебна програма, както и на основните 

понятия, знания, умения, отношения.  

Работа на всеки студент през семестъра се оценява на основа на подготовка на 

реферат (курсова задача) и активността на студентите по време на занятия. В 

края на лекциите се провежда тест за проверка  

на знанията по материала 

 

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
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А. Лекционен курс 

Тема 1. Същност на гражданското образование. 

Ключови думи: гражданско образование, образование за демократично 

гражданство, принципи на гражданското образование 

Съдържание: Определения. Цели. Образование за демократично 

гражданство.Отношение между общото и гражданското образование. Принципи 

на гражданското образование.  

Тема 2. Гражданското образование в системата на формално 

образование. 

Ключови думи: граждански знания, умения, навици, граждански компетенции, 

стандарти по гражданско образование, учебни програми. 

Съдържание: Подходи за въвеждане на гражданското образование. Компоненти 

на гражданското образование. Граждански знания, граждански умения и навици. 

Граждански добродетели и нагласи. Компетенции по гражданско образование – 

компетенции на ученика, компетенции на учителя. Стандарти за гражданско 

образование. Учебни програми.  

Тема 3. Демокрация и демократични процеси. 

Ключови думи: демокрация, демократични показатели, пряка и представителна 

демокрация, недемократични политически системи. 

Съдържание: Съществуващи видове демокрация. Директна или представителна 

демокрация. Конкурентна демокрация или демокрация на консенсуса. 

Централизирана и децентрализирана демокрация. Класификация на формите на 

недемократични политически системи. Основни характеристики на 

демокрацията. Демократични показатели. Либерализъм и консерватизъм. 

Тема 4. Конституция и конституционализъм. 

Ключови думи: конституция, върховенство на закона, конституционализъм. 

Съдържание: Понятие за “конституция”. Цел и ползи от конституцията в 

демократичните общества. Понятието за конституционализъм. Принципи на 

конституционализма. Върховенство на закона. Връзката между 

конституционализъм и понятието за “върховенство на закона”. Конституция на 

Република България.  

 Тема 5. Права на човека. 

Ключови думи: права на човека, поколения права на човека, международна 

харта за правата на човека, реализация и защита правата на човека 

Съдържание: Връзка между демокрация и правата на човека? Определение и 

обяснение на правата на човека. Категории права на човека – граждански, 

политически, социални, икономически и културни права. Права на човека като 

носител на стандарти за управление и политика. Международна харта за 

правата на човека.  

Тема 6. Политическа култура 

Ключови думи: култура, политическа култура, модели на политическа култура 

Съдържание: Определение на политическа култури. Характеристика и елементи 

на политическата култура. Модели на политическата култура. Политическа 

култура и гражданска култура 

Тема 7. Място на гражданина в демокрацията. 
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Ключови думи: гражданство, юридическо, социално, културно измерение на 

гражданството, гражданска идентичност, активно гражданство, европейско 

гражданство 

Съдържание: Политически статут на индивида в различните политически 

системи. Роля на гражданина в демокрацията? Взаимоотношения между 

демократичните ценности и стандартите за постигане на гражданство. 

Отговорностите на гражданите при демокрация. Възможности за обсъждане, 

осъществяване на избори и участие на гражданите в демократичното общество. 

Начини за осъществяване на промяна при гражданско недоволство. 

Тема 8. Гражданско общество и демокрация. 

Ключови думи: гражданско общество, развитие на гражданско общество в 

България, световно гражданско общество 

Съдържание: Взаимовръзки между гражданското общество и политическите и 

управленските институции.Функции на гражданското общество. Развитие на 

гражданското общество в България. Роля на гражданското общество в 

глобалния свят. 

Тема 9. Медии и демократично общество. 

Ключови думи: информационно общество, медии, медийна култура 

Съдържание: Взаимовръзките между медиите, гражданското общество и 

функционирането на демокрацията. Функции на медиите в демократическата 

политическа система. Характеристики на медиите, които допринасят за 

демокрацията. Характеристики на медиите, които накърняват демокрацията.  

Тема 10. Глобализация и глобално гражданство 

Ключови думи: глобализация, Европейски съюз, глобално гражданство, 

икономическа, културна глобализация, световно рисково общество 

Съдържание: Характеристика на глобалния свят. Глобализацията-причини, 

същност и развитие. Европейският съюз-като институциия на глобалния свят -

създаване, същност, перспективи. България в глобалния свят. Измерения на 

глобализацията - местна общност, регионални общности, глобален свят. 

Гражданинът в процеса на глобализацията – глобално гражданство. 

Тема 11. Демократични ценности в гражданското образование 

Ключови думи: справедливост, социална отговорност, участие, лична 

неприкосновеност. 

Съдържание: Справедливост, социална справедливост, разпределителна, 

коективна, процесуална справедливост. Отговорност, Лична неприкосновеност, 

Власт, Демократично участие, приемане на различията.  

Тема 12. Проектното начало в гражданското образование. 

Ключови думи: проект, личен проект, проектна дейност, етапи на проектна 

дейност. 

Съдържание: Същност на проектната дейност в съвременното общество. 

Проектната дейност основа на планиране на живота на съвременния гражданин. 

Проектната дейност нвъв формалното и неформалното образование. 

Тема 13. Гражданско образование извън училище 

Ключови думи: гражданско образование в общността, проектна дейност, 

образование за възрастни 
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Съдържание: Ролята на извънучилищните институции за гражданското 

образование. Семейство и гражданско образование. Религия и гражданско 

образование Гражданско образование за възрастни: цели, елементи, ценности. 

Гражданското образование в системата на учене за цял живот.  

Тема 14. Учителят в гражданското образование. 

Ключови думи: учител, роли на учителя, граждански компетенции, компетенции 

за преподаване на гражданско образование 

Съдържание: Роля на учителя. Характеристики на учителя в гражданското 

образование. Базови социални умения, методическа компетентност, 

организационни и преподавателски качества. Подготовка на учителя.  

Тема 15. Методи, средства и оценяване в гражданското образование. 

Ключови думи: интерактивни методи, формиращо и сумативно оценяване в 

гражданското образование 

Съдържание: Принципи, подходи и форми за гражданско образование. 

Използване на интерактивни методи в гражданското образование. Групова 

работа в гражданското образовани 

 

 

Б. Семинарни упражнения 

Тема 1. Същност на ГO в системата на формално образование 

Съдържание: Предметен и междудисциплинарен подход в гражданското 

образование. Модел на учителките компетенции в гражданското образование, 

Запознаване с държавните образователни изисквания в различните 

образователни степени. 

Тема 2. Демокрация и права на човека. 

Съдържание: Изследване и представяне на основните категории права на 

човека – граждански и политически, социални и икономически, културни права. 

Реализация и защита правата на детето в България 

Тема 3. Проектна дейност и ГО 

Съдържание: Характеристика на българското гражданство, развитие на 

гражданското общество в България. 

Тема 4. Глобални процеси в ГО 

Съдържание: Младите хора в процеса на глобализация, България част от 

глобалния свят.  
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ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН  ВЪПРОСНИК :  

  
  
  
 ED111  

Дисциплина: ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Лектор:  Проф. д-р Пепа Митева 

 

 

ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК 

1. Същност на гражданското образование. Цели. Образование за демократично 

гражданство. Принципи на гражданското образование.  

2. Гражданското образование в системата на формално образование. 

Компетенции на преподавателя по гражданско образование. 

3. Стандарти по гражданско образование. 

4. Същност на демокрацията, съществуващи видове демократични системи. 

Недемократични политически системи 

5. Върховенство на закона. 

6. Конституция на Република България. 

7. Права на човека. Демокрация и права на човека. 

8. Граждански, политически, социални, икономически и културни права. 

9. Конвенция за защита правата на детето и нейното приложение в училище. 

10. Политическа култура. Модел на Елазар за 4-те вида политическа култгура. 

11. Място на гражданина в демокрацията. Характеристика на гражданството. 

Гражданство в рамките на Европейския съюз 

12. Роля и характеристики на гражданско общество в демокрацията. Развитие на 

гражданското общество в Българи 

13. Функции на медиите в демократическата политическа система. 

Характеристики намедиите, които допринасят за развитието на демокрацията.  

14. Глобализацията-причини, същност и развитие. България в глобалния свят. 

15. Демократични ценности в гражданското образование. Отговорност и лична 

неприкосновеност 

16. Демократични ценности в гражданското образование. Социална 

справедливост. 

17. Същност на проектната дейност в съвременното общество. Проектната 

дейност във формалното и неформалното образование. Етапи на реализиране 

на проект. 

18. Роля и характеристики на учителя в гражданското образование. 

19. Интерактивни методи в гражданското образование – основни видове. 

20. Видове оценяване в гражданското образование.  

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ПО ИЗПИТНИЯ ВЪПРОСНИК 

1. Румен Вълчев, Глобално образование, С., 2012, център “Отворено 

образование”. 
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2. Орлин Борисов, Международно-правна защита правата на човека, Нова 

звезда, 2010.  

3. Гейбриел Абмънд, Сидни Верба, Гражданската култура, С.1998, Гал-Ико. 

4. Образование за демократично гражданство, Книга за учителя –начален курс, 

С.2003, център «Отворено образование». 

5. Образование за демократично гражданство, Книга за учителя –среден курс, 

С.2003, център «Отворено образование». 

6. Образование за демократично гражданство, Книга за учителя – горен курс, 

С.2003, център «Отворено образование». 

7. Права на човека:нови измерения и предизвикателства, Бургас.2000, Бургаски 

свободен университет 
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