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За постигане на основната цел за 
насърчаване на демократичните 
и междукултурни компетенции на 
учениците и учителите в контекста на 
началното училище, в CVS проекта 
са разработени и използвани 
четири интелектуални продукти. 
Това са: обучителен курс за учители,  
учебна програма  за деца, мобилно 
приложение за учители и научно 
изследване.  
 
Съдържанието на четирите 
интелектуални продукти е  изградено 
на базата на Референтната рамка 
на компетенциите за демократична 
култура на Съвета на Европа(RFCDC).  
 
Следващите  страници на тази брошура 
съдържат обобщение на всеки CVS 
Интелектуалнен продукт.

The European Commission support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the content, which reflects the 
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use, which may be made of the information contained therein.

За информация

Соня Ингоглия, координатор на проекта
sonia.ingoglia@unipa.it

Нора Уиям, координатор на  
Комуникационния комитет 
nora.wiium@uib.no

Подробна информация за CVS проекта е 
достъпна на нашия уебсайт:
https://www.cvs-project.eu/

CVS Партньори

Университети
• Университет в Палермо, Италия
• Университет в Берген, Норвегия
• Университет в Съри, Великобритания

Училища
• Средно училище „Иван Вазов“, 

Мездра, България
• Direzione Didattica Statale 2° Circolo “G. 

Cirincione”, Багерия, Италия
• Slettebakken skole, Берген, Норвегия
• Scoala Gimnaziala Nr. 9 NICOLAE 

ORGHIDAN Брашов, Румъния
• CEIP Manuel Foguet, Винарос, Испания

Неправителствена организация
• Асоциация за идентичност, развитие 

и интеграция (Associazione Identità, 
Sviluppo, Integrazione Onlus (ISI)

Софтуерна компания
• RODAX Мениджмънт, Букурещ, 

РумънияRomania



CVS Мобилно 
приложение

CVS Приложението е инструмент за 
надзор, който е съставен основно за 
учители. Двете му основни функции са: 

1. Електронно „ръководство за 
употреба“ за използването на CVS 
Обучителен курс за учители и CVS 
учебна програма за деца; 

2. Инструмент за оценка на учители, 
както и за оценка на резултати от 
CVS изследванията. 

CVS Приложението работи на десктоп, 
лаптоп, таблет и мобилен телефон и е 
достъпно с вход чрез уебсайта на CVS: 
www.cvs-project.eu. 

Софтуерната компания RODAX 
Мениджмънт, Румъния (CVS 
партньор по проекта)  е отговорна за 
разработването и управлението на CVS  
Приложението.

CVS Научно 
изследване

CVS Изследването обхваща всички 
изследователски дейности на CVS 
проекта и има главната цел да тества 
ефикасността на CVS Обучителния курс 
за учители, CVS Учебна програма за 
деца и CVS Приложението за учители. 

По-конкретно, проучването има за цел 
да проучи:  

1. Демократични и междукултурни 
компетенции на учителите преди и 
след CVS Обучителния курс; 

2. Демократични и междукултурни 
компетенции на децата преди 
и след преподаването на CVS 
Учебната програма; 

3. Удовлетвореност на учителите от 
CVS Приложението; 

4. Знанията, уменията и отношението 
на родителите към демократичното 
и междукултурно образование, 
както и възгледите на училищните 
общности за образованието по 
отношение на демократичното и 
междукултурно образование. 

Университетът в Съри, Великобритания 
(CVS партньор по проекта)  е 
координатор на CVS изследователски 
дейности.

CVS Обучителен курс 
за учители

CVS Обучителният курс за учители 
включва серия от дейности, имащи 
за цел да обучат учители, които са 
отговорни за преподаването на CVS 
учебната програма. Обучителният курс  
обогатява знанията на преподавателите 
с демократични и междукултурни 
компетенции.

Курсът за обучение е организиран 
в програма от два модула, всеки от 
които продължава по една седмица. 
Дейностите на двуседмичната 
програма за обучение насърчават 
компетенциите, които са включени в 
Референтната рамка на компетенциите 
за демократична култура на Съвета 
на Европа(RFCDC). (например, 
толерантност към други култури, умения 
за аналитично и критично мислене, 
емпатия, гъвкавост и адаптивност).

Университетът  в Палермо, Италия 
(CVS партньор по проекта) координира 
разработването и прилагането на CVS 
Обучителния курс в сътрудничество 
с друг CVS партньор- Асоциация за 
идентичност, развитие и интеграция 
(Associazione Identità, Sviluppo, 
Integrazione Onlus (ISI), Италия.

CVS учебна програма 
за деца

CVS учебната програма за деца отразява 
серия от дейности, които позволяват на 
учениците от 9 до 10 години активно 
да упражняват своите демократични и 
междукултурни компетенции в училище 
и в местните общности.

Учебната програма е двугодишен курс, 
който се преподава в два модула: 
• Модул 1 „Нашите гласове за нашето 

училище“ 
• Модул 2 „Нашите гласове за нашите 

градове“ 

Всеки модул се изразява в петте стъпки 
на Опит, Сравнение, Анализ, Размисъл 
и Действие и се преподава през цяла 
учебна година. 

CVS партньорите, Университетът  в 
Палермо, Италия и Асоциация за 
идентичност, развитие и интеграция 
(Associazione Identità, Sviluppo, 
Integrazione Onlus (ISI), Италия са 
отговорни за разработването и 
прилагането на CVS учебната програма 
за деца.


