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ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА  

   

1. Наименование на програмата:  

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  

2. Програмата е насочена към:  

          Учители – начален етап  

          Учители – прогимназиален етап  

          Учители – гимназиален етап  

          Директори  

          Заместник-директори  

          Ръководител направление ИКТ  

          Педагогически съветници, психолози  

          Възпитатели в общежитие  

          Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители  

          Учители - предучилищно образование  

          Учители - целодневна организация  

          Други (моля, посочете): Социални специалисти по отношение на социализация 

на подрастващите  

3. Анотация на програмата:  

3.1. Кратко описание на програмата  

Програмата е предназначена за учители и други специалисти по хуманитарни и 

социални науки в системата на образованието. Поради дискусионния характер на 

термина „гражданско образование”, както и поради интердисциплинарния му и 

интегративен характер, обучението по тази програма има за цел да сближи 

съществуващите гледни точки, както и да формира обща позиция по въпросите на 

Гражданското образование. Тя има за цел да даде знания и практически умения на 

учителите по различни хуманитарни предмети, класните ръководители, възпитатели, 

психолози и другите социални специалисти по отношение на социализация на 

подрастващите. Да им предложи набор от учебни и извън учебни форми, чрез които да 

запознава учениците с техните права и задължения и формира в личността гражданско 

съзнание, навици и добродетели. Гражданското образование е свързано и с 

идентичностите на човека групова, етнокултурна, национална, глобална и решава 

проблемите, породени от различията между тях и идентичностите на другите хора 

(интеркултурен аспект), в тази логика следва участниците да се обучат да преподават 

базисните понятия и съответно, контекстите им на употреба в съвременните 

хуманитарни и социални науки. Програмата ще има теоретическа и практическа 

насоченост, имащи за цел да представят на обучаемите, полезна информация за това 

как да се разработват конкретни уроци, извънкласни форми в контекста на 

гражданското образувание, как да си сътрудничат с други социални партньори по 

темата.  



3.2. Цели на програмата  
Програмата е насочена към: - придобиване на знания и умения за обучение и 
възпитание у учениците на граждански компетентности; - разработване и конкретни 
дейности за решаване на проблеми в общността;  

- учене чрез практикуване. - формиране на компетентности и умения; - формиране на 

набор от компетенции, придобити от практическа работа; - пряка ангажираност и 

чувство за отговорност и солидарност; - делегиране на правомощия на учениците за 

гражданско участие в училищния живот ученически парламент или училищни проекти; - 

формиране на взаимна отговорност; - промяна на физическото пространство; - 

изменяне йерархичното отношение между преподавател и ученик. - умения за 

сътрудничество на учителите с обществения съвет, училищното настоятелство и други 

партньорски организации.  

3.3. Методи на обучение  

Мозъчна атака/Брейн сторм/;  

 Ролеви игри;  

 Разработване на проект по групи и публичното му представяне.  

  

  

3.4. Индикатори за очаквани резултати  

Всеки педагогически специалист преминал обучението, ще знае за: - социалните 

функции на  

Гражданското образование/ГО/; - многообразието на видовете ГО; - целите на ГО; - 

отношението между общото и ГО; - компонентите на ГО; - факторите за ГО; - принципи 

на ГО. Всеки педагогически специалист, преминал обучението, ще може да: - 

разработи и приложи в работата си конкретни форми и методи за осъществяване на 

Гражданско образование; - да посочи причините за трудностите в ГО; - да даде 

препоръки за подобряването му; - да изработи критерии за неговата ефективност; - да 

придобие умения за сътрудничество с други партньорски организации; - да оцени 

резултатите от ГО.  

3.5. Материално-технически и информационни ресурси, специфични за 

програмата: - мултимедия; - постери.  

3.6. Съотношение между теоретична и практическа част:  

Съотношението между теория и практическа работа е 60:40.  

4. Компетентности, които ще бъдат придобити  

          Организационна  

          Комуникативна  

          Административна  

5. Форми на обучение:  

          Присъствена  

          Дистанционна  

6. Продължителност на обучението : 16  



7. Брой квалификационни кредити : 1  

8. Начин на завършване на обучението:  

Презентация и групов проект  

9. Списък на обучителите*:  

Димитрина  Йорданова  Георгиева  

  

10. Лице за контакт:  

Име, презиме, фамилия: Георги Спасов Шошев  

Актуален адрес: София - 1 000, ул. "Ангел Кънчев" 2  

Телефон: 0877 787 903  

Адрес на електронна поща: shoshev03@gmail.com  
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