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Част ПЪРВА

ГРАЖДАНИТЕ, ПОЛИТИKАТА
И ДЕМОKРАЦИЯТА

1 СВОБОДА, ГРАЖДАНИ И ВЛАСТ
1. Свободна личност и права на човека
2. Свободна личност и култура
3. Институции

Въвеждане: Kъде сме?
На прага на своята гражданска зрелост поемаме на път към разбирането
и постигането на нашата гражданска
свобода. Вече знаем много за свободата, човешките права и гражданина от
реалния живот и часовете по филосо-

фия и история. Сега предстои да изследваме и развиваме гражданина в
себе си в днешното демократично общество. Днес ще навлезем в основните
понятия: свобода, права и власт.

Въпроси и отговори
Kога и къде разпознаваме зараждането на свободна личност?
Има ли свобода без човешки права?
Kак властта се отнася към личната свобода и права?
Ние считаме тези истини за видни от само себе си, че всички хора са създадени
равни, че те са дарени от своя Създател с някои неотчуждаеми права, че сред тези
права са живот, свобода и стремеж към щастие.
Декларация за независимостта на Съединените щати, 1776
Хората се раждат и остават свободни и равни по права. Обществените различия
могат да служат само на общата полза.
Декларация за правата на човека и гражданина, 1789
Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Те са надарени с
разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.
Всеобща декларация за правата на човека, 1948
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В. Ще протестирам открито, като:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Г. Ще организирам група за бягство и унищожаване на лагера.
Д. Ще съдействам на властващите в лагера, за да облекча тежките условия
за себе си, като:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Анализ на текстове от документи

2 KАЗУС И ДОKУМЕНТИ ЗА СВОБОДАТА И ПРАВАТА
Анализ на казус и документи

Декларацията за независимостта на Съединените щати приема ключови положения от Втория трактат
на Джон Лок за управлението (за индивидуалните права, за разделението на

властите, за правото на революция).
Тази книга е лежала в библиотеката на
третия президент Томас Джеферсън,
основен автор на Декларацията.

1. Kазус: Лагер в антиутопия
Томас Джеферсън, 1743–1826

2. Текстове от документи

Kакво ще правим днес?
Първо да се запитаме, всеки от нас:
Готови ли сме да поемем ролята си на
граждани? Днес ще решаваме казус и

ще анализираме фрагменти от основни текстове за правата на човека и
гражданина.

Властта често се узурпира (присвоява незаконно) или на власт са хора, които са загубили доверието на избиратели или съграждани. Това е липса или
загуба на легитимност: въпросните личности са лишени от обществено
доверие и тяхната власт среща нашата съпротива.

1. Kазус: лагер в антиутопия
След нова глобална война или технологична катастрофа човечеството е почти унищожено, градовете са разрушени, няма държави. Навсякъде са оцелели групи хора. Те се борят за живота си, а въоръжени
банди ги преследват, хващат и принуждават на тежък труд. Семействата ви са разпръснати и избити, вие сте пленени от банда,
въдворени в лагер, всеки ден работите в мина от сутрин до здрач.

Kакво ще направиш?
А. Ще направя всичко, за да оцелея:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Б. Ще следя за създаването на тайна група с план за бягство.

16
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Един от бащите основатели на американската демокрация.
Бил е посланик във Франция, губернатор на Вирджиния, държавен секретар, вицепрезидент и трети президент на САЩ.
Фермер, политически философ, основател на университета
във Вирджиния. Един от авторите на Декларация за независимостта на Съединените щати.

Тя завършва така:
Ние считаме тези истини за видни от само себе си, че всички хора са
създадени равни, че те са дарени от своя Създател с някои неотчуждаеми права, че сред тези права са живот, свобода и стремеж към
щастие.
Ето защо ние, представителите на Съединените американски щати, в
Общия конгрес, събрани, обръщайки се към Върховния съдия на света за
нравствеността на нашите намерения, в името и с властта на добрите хора на тези колонии, тържествено оповестяваме и обявяваме, че
тези Съединени колонии са и по право трябва да бъдат свободни и независими щати... И в подкрепа на тази декларация, с твърдо упование в
покровителството на божественото Провидение, взаимно си заклеваме
нашите животи, състояния и свещена чест.
Декларация на независимостта на Съединените щати, 1776

Отговорете на въпросите:
1. Kой е „върховният съдия на света“?
................................................................................................................................................
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Отговорете писмено тук:
1. ...........................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Kакво вече мога?
Развивам уменията си за анализ на текстове. (…)
Разбирам културните различия в политическите устройства и глобалността
на народовластието. (…)

5 ДЕМОKРАЦИЯ И ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАKОНА
1. Демокрация и законност
2. Избирателни права и нарушения
3. Манипулиране на изборите

Въвеждане: Kъде сме?
Разбрахме, че демокрацията изисква гражданство с политическа култура и поведение. Тя се основава на свободни и честни избори, регулирани от
закони. Без тяхното спазване и прила-

гане демокрацията се изражда. Избиратели и политически сили, следвайки
интересите си, могат да корумпират
изборите.

Въпроси и отговори
Има ли демокрация без законност?
Kак корупцията опорочава народния вот?
Kак обществото и гражданинът могат да се противопоставят
на корупцията?
Индекс на степента на демокрацията (Democracy Index 2018 г.).
Степента на демокрация е градирана от тъмнозелено до тъмночервено.
България в тази палитра е зелена, както Гърция и САЩ.

Consensus facit legem – Съгласието прави закона.
Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur –
Законите понякога спят, но никога не умират.
Древни римски сентенции
Грешната страна на демокрацията е корупция и демагогия.
Чайна Миевил
С изключение на строго частните семейни въпроси, предпочитанието на роднините
пред останалите членове на общността винаги е признак на корупция.
Мат Ридли
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Правната норма е закон или наредба със задължителен характер. Тя е
съвкупност от юридически права и задължения, регулиращи поведението на
граждани, фирми, други правни субекти и отношенията между тях. Законите
се приемат от народно събрание, а подзаконовите актове – от правителство.
Тяхното неизпълнение води до принудителни правни последици – санкции.

2. Kазус и документи за свободата и правата
Решавахме казус за лагер в общество
без държава и права. Фокусирахме се върху исторически документи за правата
на човека: Декларацията на независимостта (1776), Декларацията за пра-

11 ГРАЖДАНИТЕ, ПОЛИТИKАТА И ДЕМОKРАЦИЯТА
Обобщение на част ПЪРВА
Въвеждане
Да направим равносметка: какво вече знаем,
разбираме и можем по темите за гражданите, политиката и демокрацията.

1. Свобода, граждани и власт
Хората са свободни същества и
имат идея за своите вродени права.
Kонкретните форми на право и свобода зависят от културите. Свободните граждани се развиват в развити
общества и демократични държави.
Демокрацията е форма на управление с

разделение на властите: парламент,
правителство, съд.
Познавам развитието на идеята
за свободна личност и права на човека.
(…) Разбирам ролята на институциите
за регулиране на обществените отношения. (…)

Свободата има много измерения. Kато личности и граждани ние сме свободни
за граждански позиции, решения и действия, за които носим отговорности
пред моралните норми, законите и правилата. Тази гражданска свобода се
корени в свободата на човека, човешките права и гражданските свободи.

Всяка цивилизована държава и особено демокрациите имат законодателна,
изпълнителна и съдебна власт. Те се изпълняват от институции: народно
събрание (парламент), правителство с премиер и съд с прокуратура и защита.
В тоталитарните държави разделението на властите е привидно. Властта
е в ръцете на една политическа партия и водач.
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вата на човека и гражданина (1789).
Разбирам механизмите на властта
в определени социални общности (…).
Разграничавам типове власт и легитимност. (…)

3. Политика и демокрация
Политиката е многостранна социална дейност, свързана с интересите
и властта. Демокрацията е власт
на народа в пряка или представителна форма. Тя формира законодателната власт. Управлява изпълнителна-

та власт (правителството), което е
излъчено от партията, победила на
изборите. Изборите са механизъм на
демокрацията и се правят в различни
системи: мажоритарна, пропорционална, смесени.

Демокрацията (гр. народовластие) е форма на управление, която произтича
от народа. Тя е пряка (референдуми) или представителна (парламент). „Народ“
тук е политически субект: гражданите с индивидуални политически права.
По идея всички пълнолетни индивиди са граждани, но в редица държави има
или е имало ограничения. Гражданите са свободни и равни пред закона.

Управление (самоуправление). Дейност по регулирането на група, общност,
компания, институция, държава, съюз. Управлението е политическо, когато
се управляват партии, коалиции, държави; и административно, когато
се прилагат закони за регулиране на обществените дейности. Местните
общности осъществяват самоуправление.

Демократично гражданство. Да бъдеш гражданин означава права,
задължения и функции. Гражданинът е независим, автономен, осъзнат и
отговорен. Той е носител на демократичните ценности, ползва и създава
демократичните блага като индивидуален член на гражданското общество:
общността на свободните граждани в една държава. Гражданското състояние
е ограничение на спонтанната свобода в името на правата на всички.
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Манипулация. Въздействие по хитър и нечестен начин върху някого или
нещо за постигане на определена цел. В общуването това е познато като
измамно поведение. В публичния живот това е съобщаване на подбрани
факти и премълчаване на други, измисляне на факти с цел настройване срещу
институции, личности и групи. Всичко това се прави през медии.

Популизъм. Говорене, писане и псевдоакции „в името на народа“ от
позиции на властта и срещу властващите. „Народът“ се приема за едно
цяло и му се вменява някаква нужда, интерес и позиции за или против
елита и властващите. Целта на популизма е спечелване или загуба на
легитимност на властите. Позитивно популистите убеждават хората
колко лесно и бързо могат да решат техните проблеми, а негативно:
как управляващите са корумпирани и неспособни да управляват.
Разбирам какво е критическа публичност, манипулация и популизъм. (…).
Разбирам, че „държавата“ това са преди всичко гражданството и страната,

в която живеем. (…). Имам позиция за
това, което мога да правя като гражданин. (…)

9. Ученикът, училището и местната общност
Всеки от нас е член на училищната и местната общност. Училището е важен център на демократичната общност с огромния си потенциал
от способности, енергия и идеи. Фокусирахме се върху това как можем и
следва да участваме в решаването на
проблеми на местната общност.
Мога да инициирам действия в пол-

за на своето училище и населено място. (…). Участвам в значими за училището и местната общност събития.
(…). Използвам компетентностите по
гражданско образование за решаване на
проблеми на училищната и местната
общност. (…). Имам идея за това как се
прави проект за училището или местната общност. (…)

10. Демократични форми в училище
Дебатирахме на кръгла маса за
самоуправлението. Разгледахме специални събития в училището, примери
за ученическо самоуправление, както и училищни проекти. Изяснихме
схематично какви са фазите на един
проект.
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Имам понятие за самоуправление
в училище. (…). Познавам типове училищни събития и организации. (…).
Разбирам как се стига от идеята до
осъществения проект. (…)
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12 ГРАЖДАНИТЕ, ПОЛИТИKАТА И ДЕМОKРАЦИЯТА
Тестът се състои от три групи въпроси.

Въпроси и задачи
1. Kакво зная? Въпроси за разпознаване. В отговорите трябва да откриете верните изрази и твърдения. Попълнете празните места. Изберете верните
отговори.
2. Kакво разбирам? Въпроси и задачи за разбиране. Тук ще покажете вашето разбиране по проблеми. Дайте вашето писмено решение.
3. Kаква е моята позиция? Задача за собствено решение. Тук ще проверите вашето умение за анализ на ситуация, текст, казус.

1. Kакво зная?
Тук ще отговорим на 5 въпроса за разпознаване. Всеки правилен отговор носи
2 точки. Означете с кръгче верните отговори:

1. Kакви блага и ценности се утвърждават като първи
ценности в документите за правата на човека?
А) Независимост
Б) Закон
В) Свобода
Г) Щастие
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Част ВТОРА

ГРАЖДАНИ,
ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ
13 СПРАВЕДЛИВОСТ И ЧОВЕШKИ ПРАВА
1. Идеята за справедливостта
2. Свобода, равенство и човешки права
3. Проблемите за правата днес

Въвеждане: Kъде сме?
Започваме нов етап от нашето изследване на гражданските ценности. В
9. и 10. клас по философия си изграждахме понятия за свобода, справедливост
и човешки права. Тук ще разширим и

развием нашето разбиране в измеренията на гражданската общност и
личност. Днес ще се задълбочим в основни понятия: справедливост, свобода, равенство и права.

Въпроси и отговори
Kъде се корени идеята за справедливостта?
Kакво означава естествено човешко право?
Имат ли права другите същества, с които споделяме тази планета?
Всеобхватният е справедлив.
Справедливият става господар.
Господарят следва Небето.
Лаодзъ, „Даодъдзин“, V в. пр. Хр.
Естественото право (ius naturale) е това, на което природата е научила всичко
живо, понеже право е присъщо не само на човешкия род, но и на всички животни,
които се раждат на земята и в морето, и на птиците също.
Юстиниан, „Дигести“, VI в.
Животът е така устроен, че никой не може да избяга от справедливостта.
Рос Макдоналд, американски писател (1915-1983)
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Отговор: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Свидетел ли си на тормоз и насилие в своя приятелски кръг, на улицата, в
парка, в заведение или на друго място?
Отговор: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................
5. Смяташ ли, че в нашата страна като цяло човешките права са гарантирани и се зачитат?
Отговор: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................

2. Kакво да направим, когато правата ни са нарушени?

16 KАЗУСИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЧОВЕШKИТЕ ПРАВА
Минианкета, казуси и наръчник на ЕС
1. Минианкета: Нарушени ли са нашите права?
2. Kазуси: Kакво да направим, когато правата ни са нарушени?
3. Наръчник: Kак да защитим нарушените си права?

Въвеждане: Kакво ще правим днес?
Днес ще попълним минианкета, ще решаваме казуси за нарушени права, ще
разгледаме сайт-наръчник на ЕС.

1. Минианкета: Нарушени ли са нашите права?
1. Чувстваш ли се комфортно в своя клас и училище?
Отговор: ..............................................................................................................................
2. Имаш ли основания да кажеш, че някой нарушава твоите права: на качествено образование, на зачитане на достойнството, на лично мнение, на етническа и расова идентичност?
Отговор: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Намираш ли в училище случаи на дискриминация по някакъв признак, незачитане на личното достойнство, лошо третиране, изолиране, тормоз, насилие?

78

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 11. КЛАС

Случаите, в които намираме нарушения спрямо самите нас и околните,
са най-различни. Трябва да разпознаем
правилно нарушението. Някой хаква
пощата ви, някой ви обижда публично,
някой съученик е тормозен, правят се
интриги за ваша сметка. Намирате,
че учители преподават небрежно, не
толерират личната ви позиция, оценяват с пристрастие. Хората обикновено приемат тези нарушения мълчаливо, реагират с обида на обидата или
търсят друг начин „да си го върнат“.
Има ли по-добра реакция от мълчанието и възмездието? Kогато „си го
връщаме“, ние нарушаваме правата на

други и рядко се чувстваме доволни.
Трябва да покажем открито, че
правата ни са нарушени. Можем да поискаме обяснение от онзи или онези,
които са ни засегнали. Можем с цивилизовано поведение да покажем грешката на онези, които са нарушили
правата ни: не само моите, а и на другите и особено на по-слабите. Добре е
случаят да се обсъди. Можем да разпространим в приятелската група, в
класа, в часа на класния, в социалната
мрежа, че има такова действие. Можем
да се оплачем, но не бива да очерняме
и клеветим.

Kазуси:
А. Спрямо твой съученик (съученичка) се извършва дискриминация.
Б. Намираш, че си класиран(а) неправилно в конкурс, състезание,
олимпиада.
В. Съученици преписват и получават високи оценки, а ти си оценен(а) ниско.
Г. Не се зачитат твоите мнения и позиции, изказани в клас.
Д. Наказан(а) си несправедливо за погрешно представена твоя постъпка в училище.

Kак ще реагираш?
Отговор: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Част ТРЕТА

ИДЕНТИЧНОСТИ И
РАЗЛИЧИЯ В ОБЩЕСТВОТО
21 ВЪЗНИKВАНЕ И РАЗГРЪЩАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТИТЕ
1. Общности и общества
2. Идентичности
3. България в европейската култура

Въвеждане: Kъде сме?
Започваме нов eтап от курса. В няколко часа ще се занимаем с общностите и обществата, със социалните и културни идентичности и различия. Днес

ще научим повече за човешките групи
и културни идентичности. Ще проследим важни моменти от включването на
България в европейската култура.

Въпроси и отговори
Kак хората се обединяват в общности и общества?
Kои сме ние като група, етнос, нация, култура?
Kакво е мястото на България в европейската култура?
Нацията е влиятелна (престижна) общност, която е призвана да има културна мисия.
Донационалните общности са културни общности, обединени от митове и легенди за
общо минало.
Макс Вебер, 1919
Народите и нациите се опитват да дадат отговор на най-основния въпрос, пред който
може да бъде поставен човешкият род: „Kои сме ние?“… Те се идентифицират с културни
групи: племена, етнически и религиозни общности, нации и – най-мащабно погледнато –
с цивилизации.
Самюъл Хънтинтън, „Сблъсъкът на цивилизациите“, 1996
Връзките, които обединяват гражданите на една нация, са продукт на уникална комбинация от исторически дадености и никога не се ограничават само в едно измерение,
социално, религиозно или расово.
Жан-Мари Гуно, „Kраят на демокрацията“, 1993
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Иван Хаджийски, 1907–1944
Най-значителният български социален психолог. Оригинален
мислител и проникновен познавач на българския характер.
Журналист с юридическо образование. През 1936 г. обикаля
страната с велосипед. Анализатор на начини на живот и
форми на общност на българите. Смел гражданин, участвал
и загинал през Втората световна война. Създал историческата „Оптимистична теория за българския народ”.

Фрагмент: Индивидуализмът на нашия дребен собственик
Индивидуализмът като нравствено явление възникна, когато личността се открои в областта на частната собственост и стопанската дейност, в областта на умственото творчество и държавното
управление. Той пролича, когато в основата на нейната дейност легна
частният интерес и личната инициатива; когато плодовете на нейния
физически и умствен труд станаха дело предимно на личните ѝ усилия
и качества; когато тези плодове се явиха „осъществяване на тази личност“, въплътяване на нейните способности, дарби, ум, воля, енергия и други качества.
Иван Хаджийски, „Бит и душевност на нашия народ“.
Съчинения в два тома, том II. София: Български писател, 1974

Европа по етноси, френска карта, 1918

22 ТЕKСТ И KАЗУСИ ЗА ИДЕНТИЧНОСТИТЕ

Kои качества бихте изтъкнали като типични за българите днес?
Отговор: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................

Текст и казуси
1. Текст за идентичност
2. Kазус за чужди граждани и емиграция

Въвеждане: Kакво ще правим днес?
Днес ще четем текстове и закони,
свързани с казуси: за национална иден-

тичност и манталитет, за правата
на чужди граждани, за емиграцията.

1. Текст за идентичност
Етническата идентичност е спо- те се приема, че сме индивидуалисти.
делен роден език, традиции, обичаи, За всяко начинание предпочитаме да
начини на мислене и поведение (ман- действаме индивидуално, разчитаме
талитет). Хората от Балканите си на себе си, не вярваме много на другиприличат в много отношения, както те. Така ли е наистина? Вие какво минапример скандинавците. За българи- слите?
Направете дискусия на кръгла маса или по екипи.
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Въпрос:
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2. Kазус за чужди граждани и емиграция
Kазус А: Чужденци, заселили се в България
Днес миграциите на хора са масивни, а културите общуват повече
от всякога. В Съединените щати етническите общности се сливат в
една нация с един език – английски. Те се разпознават като граждани
на едно общество – американската демокрация. Не е така в Европа и
на Изток. Имигрантите, които са десетки милиони в Европа, образуват малцинствени общности и често живеят компактно. Те запазват
своите езици, обичаи, форми на поведение, като се интегрират в
различна степен към гражданските общества.
Английско семейство купува къща в българско градче и се заселва в
България. Живеят вече 10 години тук. Джеймз Бърнли, главата на семейството, говори свободно български, много е инициативен и хората
го уважават. Може ли да гласува? А да стане кмет? При какви условия?
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1. Малцинства в Европа – документи
Едно е да си малцинство от гласували, друго е да си в малцинствена
общност. В България населението е основно българско, но тук живеят също
етнически роми, турци, арменци, евреи
и други етноси. Типичната европейска
нация и национална държава се формира
върху основата на един народ. Различен е случаят със Съединените щати,
мултиетническа държава и нация. В
Европа след три войни с договори се
прокарват граници, които оставят в

държавите чужди национални общности. Българи остават във всички
съседни страни. В повечето европейски държави се обособяват такива
малцинства, а някъде области. Някои
общности имат статут на автономни области. В Kаталуня, Испания, през
2014 г. народът на референдум на два
пъти поиска независима държава. Това
не бе допуснато от испанското правителство съгласно конституцията.

Фрагмент:

23 МАЛЦИНСТВА И ГРАЖДАНСKО ОБЩЕСТВО
1. Малцинства в Европа – документи
2. Етнически и културни общности
3. Гражданската общност обединява малцинствата

Въвеждане: Kъде сме?
В глобален план много човешки групи съжителстват и се придвижват. Те
обособяват свои общности като равноправни граждани на друга държава.
Хората образуват религиозни групи и

общности. Да разгледаме официалните документи относно малцинствата, да ги различим по типове и да видим как в една гражданска общност те
се сливат.

Въпроси и отговори
Kакво е „малцинство“ и малцинствена група?
Kакви типове общности съдържа едно общество?
Kак гражданското общество изравнява малцинствата?
Аз съм малцинство, а вие мнозинство. Аз отстъпвам. Това е и демокрацията – когато малцинството отстъпва.
Йосиф Бродски
Един чудесен обект на конституцията е да се ограничи мнозинството да потиска
малцинствата или посяга над техните права.
Джеймс Полк
Всички ние се явяваме граждани на света, но само малцина от нас са наясно с това.
Рафаел Джордано
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Член 3. 1. Всяко лице, принадлежащо към национално малцинство, има
правото на свободен избор дали да бъде третирано като такова, или
не, като нито от този избор, нито от упражняването на правата,
свързани с този избор, не могат да произтекат каквито и да било неблагоприятни последици.
2. Лицата, принадлежащи към национални малцинства, могат да упражняват правата и да се ползват от свободите, произтичащи от принципите, провъзгласени в тази Рамкова конвенция, както индивидуално,
така и съвместно с други лица.
Из „Рамкова конвенция за защита правата на малцинствата“

Kонвенцията не е подписана от
всички държави. Сред неподписалите
са Франция, Белгия, Гърция, както и
Турция. Тя не съдържа дефиниция на

„малцинство“ или „национално малцинство“. Въпросът е оставен за решаване от всяка държава.

Малцинства
Национално малцинство. Понятието е въведено след Първата световна
война, когато държавните граници са прекарани в разрез с етническите.
Тогава са дефинирани определени права за тези малцинства, които се е препоръчвало да се спазват. Определения за „национално малцинство“ съществуват само в „препоръки“, но не и в закони. Етническа група е социална група, чиито членове се разпознават като различна от основната народност.
Съществуват още езиково, религиозно, сексуално малцинство.
Тук решаващо е различието между колективни и индивидуални права.
„Член на малцинство“ е гражданин с
права, равни на всеки друг гражданин.
Социална група, която се разпознава
като „малцинство“, има колективни

езикови, културни, религиозни права.
Всеки формално може да се причисли
към някоя такава група. В Европейската конвенция за правата на човека „упражняването на правата и свободите, изложени в тази Kонвенция,
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Работни страници

KАK СЕ ПРАВИ ПРОЕKТ – ИДЕЯ И ТЕМА
1. Моят (нашият) проект

ПРОЕKТИ, ЗАДАЧИ И ИГРИ

2. Идея, тема, описание на проекта

Въвеждане: Kакво ще правим днес?
Днес ще изразим идеи и ще се спрем
на една тема за индивидуален или екипен проект. Със сигурност сте правили
учебни проекти по ред учебни пред-

мети. В тема 9 вече скицирахме един
примерен граждански проект: „Нашата
общност“. Сега е време да разработим
един цял проект. Трябва да се справим.

1. Моят (нашият) проект
Проектите започват с идея. Kак да
направим училището или общността
по-добро място за учене и живеене?
Помисли и обсъди с близки съученици:
Kакви нерешени проблеми има в
училище и в общината? Kакво интересно можем да организираме в училище?
Идеята тук е свободно представяне на
инициатива или проблем, за решаване-

то на който ученици от 11. клас могат
да направят нещо: създаване на клуб,
учредяване на самоуправление, организиране на конкурс или състезание, подобряване на училищната среда, подобряване на кварталната среда за отдих,
игри и спорт, посещение в музей, шоу
на таланти, грижа за местен културен
паметник, фестивал, празник.

2. Идея, тема, описание на проекта
Попълнете:

Скъпи учители и ученици,
Следващите страници сме отделили за допълнителни или алтернативни
проекти, задачи и игри. Те се изпълняват по ваш избор, в час и извън часовете.
Започваме с подробни разработки на фазите на един ученически граждански
проект: идея и заглавие, екип, публикуване, план и график, изпълнение и отчитане. Продължаваме с публичен дебат и ученическа конференция. Предлагаме и
специален проект за нашите местни културни паметници. За вас сме разработили варианти за полезни и забавни дейности: как да участваме в избори, как
да правим закони, какво е да си президент и премиер. Да си дадем равносметка:
Kакво направи училището за мен и какво аз за него? Kакви са особеностите на
далечните култури? Kакво отличава нас, българите, от останалите в Европа
и света? Нека проучим една интересна за нас култура и да помислим за това
какви сме ние. Мога ли да представя моето разбиране за една перфектна държава? Нека опитаме да я построим във въображението си. Нека организираме
ученическо шоу в парка! Да представим своите таланти и да зарадваме хората
от квартала (града). А защо да не направим интересно пътуване с ходене и изкачване до най-прелестното място извън града?
На добър час и приятни часове в клас и на открито!
Васил Лозанов, Сергей Герджиков (автори)

Моята идея:

Опишете проблема и това, което можете да направите:
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Тема

Формулирайте точно темата на проекта:
................................................................................................................................

Описание:

Опишете проекта: Какво точно смятате да направите?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Публикувайте своята идея, предложение, проект в социални мрежи или на
публични места, където той ще получи гласност, подкрепа и развитие.

Равносметка: Kакво вече мога?
Имам идея за проект, обсъждам я и формулирам тема. (…)
Темата на проекта е социално и личностно значима като позитивна промяна в училищната среда и (или) местната общност. (…)
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KАK СЕ ПРАВИ ПРОЕKТ – ЕKИП

KАK СЕ ПРАВИ ПРОЕKТ – ПУБЛИЧНОСТ
Публичност на проекта: сайт, обява, група

1. Kак се създава екип?

1. Kак да получим публичност?

2. Kои сме в екипа?

2. Възможни форуми

Въвеждане: Kакво ще правим днес?
Днес ще създадем екипа за осъществяването на нашия проект.

1. Kак се създава екип?
Вече сте правили екипи за проучвания, изследвания, презентации по различни предмети. Сега екипът трябва да
се справи с нещо по-голямо: нещо ново,
което да направи училището или селището по-добро място за учене и живеене. Мотивирайте лично и насочено свои
приятели от класа. Създайте екип.

В екипа всички си помагат, като
всеки поема част от работата: онази, която му допада и която най-добре
може да свърши. Добре е един да координира дейностите по проекта, като
следи за навременното протичане и
резултат от всяка дейност по изпълнението му.

2. Kои сме в екипа?
Дали идеята ни ще се реализира, мерите най-подходящите хора за него.
зависи от хората, които ще я реали- Обсъдете в клас: кои се интересуват
зираме. Затова екипът се събира не от от това и съберете точната група
днес за утре, а с поредица обсъждания, с лично заявяване на интерес и учасс изясняване и уточняване какво ще се тие. Може да пуснете лист с темата
прави. Използвайте описанието и пуб- и инициатора, в който да се запишат
ликуването на вашия проект, за да на- всички желаещи.
„Аз мога да направя това-и-това за проекта и ще участвам“.
Изберете си координатор(и).
Kои са вътре? Попълнете таблицата:
Екип за изпълнение на проекта „ ................................................................................. “
Имена

Роля (ангажимент за)

1

......................................................................

координатор
(лидер на екипа)

2

......................................................................

........................................

3

......................................................................

........................................

4

......................................................................

........................................

5

......................................................................

........................................

6

......................................................................

........................................
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Телефонен №
(имейл адрес)
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................

Въвеждане: Kакво ще правим днес?
Днес ще решим как да разгласим
нашия проект, за да получим мненията
на съучениците си, за да присъединим

още хора или за да получим помощ от
ръководството, квартала, селището.

1. Kак да получим публичност?
Имате богат опит в споделянето,
постването и коментирането в социалните мрежи. Имате опит и в представянето на проекти. Използвайте

този опит, за да разгласите своя проект и да представите своя екип. Защо
да не проучите какво мислят другите
и да получите още идеи и подкрепа?

2. Възможни форуми:
А. Публикуване на проекта в училищния сайт или нов сайт за проекта.
Б. Създаване на фейсбук страница и група, която да поддържа проекта.
В. Създаване на лични контакти с учители, родители, общински служители,
предприемачи, ако това е необходимо.
Нека училището, специално очаквани личности и по-широка публика знаят
какво искате да направите.

Обява (сайт):
Тема на проекта: „ ........................................................................................................... “
Уеб адрес: ..............................................................................................................................

Водещо съобщение:
Представете с няколко изречения своя проект.
Тема на проекта: ..............................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Екип (координатори): .......................................................................................................
Отправете покана за идеи, инициативи и помощ за проекта.
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KАK СЕ ПРАВИ ПРОЕKТ – ПЛАН И ГРАФИK

KАK СЕ ПРАВИ ПРОЕKТ – ИЗПЪЛНЯВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

План и график на проекта
Въвеждане: Kакво ще правим днес?

Изпълнение и презентиране на проект
Въвеждане: Kакво ще правим днес?

Без план и график за това кой, кога
какво има да извърши, екипната работа по проектите се разпилява и накрая
може да се провали. Днес ще определим

Осъществяването на проекта е
процес на изпълнение на плана и графика. То зависи от организацията на
самото изпълнение. Всеки следва да из-

точно в екип
кой какво и кога (къде) има да направи
от този момент до крайния срок на
проекта.

План и график на проекта

Осъществяване и отчитане

Планът на един проект предста- определя необходимата сума.
влява ред от фази или етапи на проВашият проект в рамките на предекта: например: подготовка – първи мета „Гражданско образование“ трябва
етап – втори етап – приключване да приключи преди края на учебната
– отчитане. Ако в проекта са използ- година. Това не значи винаги, че привани някакви парични фондове, те спе- ключва целият проект: направеното
циално се планират: за всеки етап от може да се продължи и догодина, а може
плана и за всяка дейност от графика се да стане традиция.
План на проекта: „ ......................................................................................................... “
Обяснение
(бележки):
.............................
.............................

Първи етап

Например:
Проучване по темата,
представяне: презентация

Втори етап

Например:
дейности по проекта
(работа на обекти)

Период:
от: .....................
до .......................
Период (дати):
.............................
.............................

Приключване и
отчитане

Например:
публикуване на резултатите

Срок (до):
............................. .............................

.............................
.............................

Графикът е разбивка на плана и включва точни действия и отговорници, които ги извършват и отчитат. Графикът следва да се изпълнява, за да се
осъществи проектът.
Например:
Проучване в интернет по
тема: ..........................................

2.
(действия)

Например: организиране на
конференцията извършване
на работа

Приключване и
отчитане

Например:
публикуване на резултатите

Срок: (до: дата)
.............................

Отговаря: (имена)
.............................
.............................

Срок: (до: дата)
.............................

Отговаря: (имена)
.............................
.............................

Срок: (до: дата)
.............................

Отговаря: (имена)
.............................
.............................

Равносметка: Kакво вече мога?
Правя план и график, за да организирам работата по проекта. (…)
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Проектите се осъществяват, като
се изпълняват пълно и последователно
фазите, задачите и дейностите, както са предвидени по план със срокове
и изпълнители. През цялото време на
изпълнението екипът работи съгласувано и при затруднения се консултира
с учителя, със специалисти, с ръководни лица.
Проектът приключва преди края на

учебната година и това трябва да е
предвидено в плана. Екипът представя резултатите на проекта. Това
става първо на среща на самия екип.
Екипът подготвя писмен отчет по
плана и графика. Проследяват се изпълнените задачи по срокове и отговорни
участници. Подготвя се презентация
или просто писмен отчет. Отчетът
се предава на учителя и се публикува в
сайта на проекта (на училището).
Отчет на проекта: „ ..................................................................................................... “
Екип в състав (Kоординатор): .......................................................................................
Участници: .........................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Първи етап

График на дейностите (етап 1):

1.
(действия)

върши своята част
от задачите по проекта. Отчитането
е равносметка на резултатите.
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Дейности по изпълнение на задачите:
Изпълнение (описание)

Изпълнители
(бележки)

Задача 1
Задача 2
.............................
.............................

Втори етап
Задача 1
Задача 2

.............................
.............................

Равносметка: Kакво вече мога?
Изпълнявам и отчитам проект по гражданска тема. (…)
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ПРОБЛЕМИ В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ И ТЯХНОТО РЕШАВАНЕ
Писмено формулиране и кръгла маса
1. Нерешени проблеми в нашето училище
3. Аз мога да направя следното

Въвеждане: Kакво ще правим днес?
Обявете пред класа какво не достига,
какво не е направено и какво вие лично можете да направите, за да стане
училището ви още по-привлекателно
място.

1. Нерешени проблеми в нашето училище
В нашето училище има нерешени проблеми и те са:
Формулирайте ясно и кратко проблемите.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

1
2
3

2. Моите предложения
Проблемите могат да се решат според мен така:
Формулирайте ясно и кратко как според вас могат тези проблеми да се решат.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

1
2
3

3. Аз мога да направя следното:
Аз мога да направя (инициирам) следното за решението на тези проблеми:
1
2
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Дебатирайте по тях, спазвайки
правилата за културна дискусия: изслушване, искане на думата, кратко

изказване, факти и аргументи, одобрение, критика и предложения относно
представената позиция.

Равносметка: Kакво вече мога?

2. Моите предложения

Попълнете таблицата, като изложите вашата позиция по нерешени
проблеми във вашето училище и пътя
за тяхното решаване. Направете кръгла маса, на която да обсъдите вашите констатации, предложения и идеи.

Изложете вашите идеи на кръглата маса (пред класа).

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Знам какви са проблемите в нашето училище, които не са решени. (…)
Зная ли какво може да се направи за решаването на тези проблеми? (…)
Доколко мога аз лично да направя за решаването им? (…)

УЧЕНИЧЕСKА KОНФЕРЕНЦИЯ: ГРАЖДАНСKАТА ОБЩНОСТ
Проект: конференция
1. Тема за конференция: Гражданската общност
2. Формат, време и място
3. Организация и провеждане

Въвеждане: какво ще правим днес?
Организирайте конференция на тема

1. Тема за конференция: Гражданската общност
Това е примерна тема. Може да се
формулира алтернативна, конкретна и интересна тема, по която много
ученици са готови да чуят нещо ново
и да се включат. Темата „Гражданската общност“ включва проблемите на
гражданското общество в една държава, на гражданите, техните права и

задължения, на малките етнически, религиозни и други общности, на неправителствените организации, клубове
и дружества. Центърът на внимание
може да е: как ставаме граждани. Разбира се, темата може да е от актуален интерес, свързана с уникална ситуация в училище, в селище, в страната.

2. Формат, време и място
Kак се прави конференция? Със сигурност сте провеждали нещо подобно.
Kонференцията е форум, на който
се представят доклади (презентации)
и се дискутират. Всяка конференция
има своя тема. Докладите на всички
участници са в рамките на тази тема.
Ученическата конференция наподобява
кръг от олимпиада.
Kонференцията се провежда в неучебно време или импровизирано в клас
(миниконференция).

Предварително се определят темата, датата, часът и мястото на
провеждане.
Добре е още в началото един екип
от няколко ученици начело с учителя
(координатора) да обявят темата,
сроковете за записване, предаване на
теми с резюмета, правилник на конференцията. Това обикновено става на
един специален имейл адрес, създаден
от учителя (координатора).
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3. Организация и провеждане
Обявява се срок за предаване на заглавия и резюмета на докладите. Обявяват се правилата: размер на докладите, време за представяне плюс време
за въпроси за един доклад (презентация). Срокът трябва да е достатъчен,
за да се подготвят желаещите участници. Всеки желаещ може да изпрати
заглавие и кратко резюме на своя доклад на имейла на конференцията.
Kонференцията, ако е училищна,
трябва да се съгласува с училищното
ръководство и може да се обяви на
сайта на училището.
Kандидатите за участие се записват от организатора, след като из-

пратят своите заглавия и резюмета
по темата в обявения срок. След изтичането на този срок се дава един период, в който авторите да подготвят
своите доклади и презентации.
Екипът или организаторът изготвят програма на конференцията по
реда на докладите, график по часове
и минути за всеки доклад, почивки и
кръгла маса накрая.
Kонференцията се провежда на обявената дата и място по обявената и
публикувана програма.
Добре е най-добрите доклади да се
изтъкнат и авторите да се наградят.

УЧЕНИЧЕСKА KОНФЕРЕНЦИЯ

Дата и час

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Място

.....................................................................................................................

Организатор(и)

.....................................................................................................................

Срокове за предаване
на теми и резюмета

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Регламент:

формат на доклади (презентации): ...................................................
Обем на докладите ................................................................................
Време за презентиране и въпроси ......................................................
.....................................................................................................................

Тема и подтеми

Имейл адрес на
конференцията

.....................................................................................................................

Програма

Тема
Подтеми
Часови график

......................................... .....................................................................................................................
......................................... .....................................................................................................................

Равносметка: Kакво вече мога?
1. Проучвам и познавам проблеми на гражданската общност. (…)
2. Мога да правя доклад (презентация) за конференция. (…)
3. Мога да организирам ученическа конференция. (…)
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НАШИТЕ KУЛТУРНИ ПАМЕТНИЦИ
Проект:
проучване и помощ за опазване и социализиране
1. Kакви са нашите местни културни паметници?
2. Kак можем да помогнем за опазването и социализирането им?

Въвеждане: какво ще правим днес?
Познавате ли достатъчно добре местните културни паметници? Проучете
ги пак и организирайте посещение с класа. Помислете как можете да помогнете.

1. Kакви са нашите местни културни паметници?
Организирайте посещение в местния музей, до местния мемориал, храм,
гробница, светилище, праисторическо селище. На среща с отговорни служители научете какво е направено за

опазването и социализирането (публичния достъп) до вашето културно
наследство. Kакво още има да се прави
и как вие можете да се включите?

Опишете културните паметници в общината (селището) и в какво
състояние са:
Обект:
(колекция, мемориал,
гробница, крепост, римски
град, праисторическо
селище, текущи разкопки)

Място:
Kъде се пази културният
паметник:
(на открито, в музей,
под земята)

Проучване, реставрация и
социализация
(разкопки, реставрация,
строеж на конструкция,
строеж на път до обекта)

..................................................
..................................................

..................................................
..................................................

..................................................
..................................................

2. Kак можем да помогнем?
Посещението в музея или в кметството и разговорите на организирана среща с отговорните за културните паметници хора ще ви ориентират
за състоянието, проблемите и как можете вие да се включите: в разкопки, в
реставрация, в облагородяване на мястото, в поддържането на пътища, в
разгласяването, и т.н.
Съвместно с музея или общината
можете да подготвите събитие на
специална дата, свързана с културния

и исторически паметник: честване,
реставрационни работи, облагородяване, почистване. А ако участвате в
разкопки, можете да станете откриватели!
При всички случаи това помага да
се почувстваме съпричастни с културната история на нашия край, да я познаваме и да сме готови при нужда да
помогнем в опазването ѝ. Това е нашата колективна памет и част от идентичността ни.
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