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УВОД 

 

 

 

CVS интелектуалните продукти  са разработени в контекста на проекта Еразъм + 

Children’s Voices for a new Human Space (CVS)1(Гласът на децата за ново човешко 

пространство) с продължителност от 1 септември 2018 г. до 31 август 2021 г. Това са: CVS 

обучителен курс за учители, CVS учебна програма за деца, CVS мобилноно приложение за 

учители и CVS проучване2. 

CVS интелектуалните продукти прилагат Референтната рамка на компетентности те за 

демократична култура(РРКДК) на Съвета на Европа (RFCDC; Barrett, 2020; Barrett et al., 

2018a, 2018b, 2018c), която предоставя материали, които могат да бъдат използвани за 

популяризиране сред младите хора на демократични и междукултурни компетентности, 

които гражданите изискват, за да участват ефективно в култура на демокрация в контекста на 

началното образование3. 

Настоящата публикация е общо въведение към резултатите от всички CVS 

интелектуални продукти и техния произход. В глава 1 е публикувано кратко описание на 

РРКДК, в глава 2 е описанието на CVS проекта и глава 3 е посветена на общото описание на 

CVS интелектуалните продукти. 

                                                 
1 2018-1-IT02-KA201-048371 , https://www.cvs-project.eu/ 
2 https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/ 
3https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-

democratic-culture 

https://www.cvs-project.eu/
https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/


 

 

5 

 

 

 

 

 

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

 

СЕ Съвет на Европа 

CVS Гласът на децата за ново човешко пространство (Children’s 

 

ОУ Основни учители 

ДМ Демократични и междукултурни 

ОДГ Образование за демократично гражданство 

ЕС Европейски съюз 

ОПЧ Образование за правата на човека 

МО Междукултурно образование 

ОК Обучавани класове 

РРКДК Референтната рамка на компетентностите за демократична 

култура 
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ГЛАВА 1. РЕФЕРЕНТНА РАМКА НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ ЗА 

ДЕМОКРАТИЧНА КУЛТУРА 

 

 

 

1. Увод 

Референтната рамка на компетентностите за демократична култура (РРКДК)(RFCDC; 

Barrett, 2020; Barrett et al., 2018a, 2018b, 2018c ) е разработена от СЕ за осигуряване на единна 

всеобхватна рамка, която обхваща Образование за демократично гражданство (ОДГ), 

Образование за правата на човека (ОПЧ) и Междукултурно образование (МО) в съответствие 

с формалното образование - цялата образователна система от предучилищно, основно,  

средно и университетско образование. Рамката предлага редица подробни предложения за 

това как формалното образование може да се използва, за да се осигурят на младите хора 

компетентностите, необходими за активно участие в демократичната култура, за зачитане, 

насърчаване и защита на човешките права и за участие в ефективен и подходящ 

междукултурен диалог. 

 

РРКДК се основава на две основни концепции. Първата се отнася до термина 

„демократична култура“, който се появява в заглавието на Рамката. Този термин се използва, 

за да се подчертае фактът, че макар демокрацията да не може да съществува без 

демократични институции, самите тези институции не могат да функционират, освен ако 

гражданите не притежават демократични ценности и нагласи и не са готови да участват в 

демократични практики. С други думи, функциониращата демокрация изисква гражданите 

да имат: 

 

- ангажираност с демократичните процеси; 

- готовност да изразят собствените си мнения; 

- готовност да се вслушват в мнението на другите; 

- ангажираност с решенията, които се вземат от мнозинствата; 

- ангажимент за защита на малцинствата и техните права; 

- убеждение, че конфликтите трябва да се разрешават по мирен начин. 

 

Втората ключова концепция се отнася до значението на „междукултурния диалог“ в 

културно разнообразните демократични общества. Основният принцип на демокрацията е, че 

хората, които са засегнати от политически решения, трябва да могат да изразят своите 

виждания, когато се вземат тези решения, и че вземащите решения трябва да обръщат 

внимание на тези възгледи, когато вземат решенията си. Междукултурният диалог е 
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средството, чрез което гражданите могат да предават своите възгледи, нужди, притеснения и 

стремежи на други хора, които имат различни от техните културни виждания. 

 

Следователно в случая на културно разнообразни общества, междукултурният диалог 

е жизненоважен за демократичните дискусии и дебати и за да даде възможност на всички 

граждани да допринасят за вземането на политически решения на равна основа, независимо 

от техните специфични културни принадлежности. РРКДК разглежда междукултурния 

диалог като решаващ за демократичната култура и за да даде възможност на демокрацията да 

функционира правилно. 

 

РРКДК е публикувана през 2018 г. (https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-

safe-to-learn/reference-framework-of-competences-for-democrat-culture; вж. Фигура 1). Състои 

се от три компонента, всеки описан в отделна книга(том): 

- концептуален модел на компетентностите, които младите хора трябва да придобият, 

за да участват ефективно в демократичната култура и междукултурния диалог (описан в том 

1); 

- скала на дескриптори (т.е. твърдения или описания на това, което човек може да 

прави, ако е овладял различните компетентности, които са специфицирани в модела) за 

всички компетентности, съдържащи се в модела (описани в том 2); 

- насоки за учители, директори на училища и за Министерства на образованието за 

това как моделът и дескрипторите могат да бъдат използвани в обучението по гражданство в 

училищата (описани в том 3). 

 

 

Фигура 1. Трите издания на  РРКДК, публикувани през април 2018 
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2. РРКДК концептуален модел. 

Концептуалният модел на РРКДК предоставя подробно описание на 

компетентностите, необходими на хората за ефективно участие в демократичната култура и 

междукултурния диалог (Barrett et al., 2018a). Ето защо това са компетентностите, които 

образованието трябва да помогне на младите хора да придобият, за да функционират като 

ефективни демократични граждани и да участват в междукултурния диалог. Моделът 

съдържа общо 20 компетентности, които се разделят в 4 категории: ценности, нагласи, 

умения и знания и критично разбиране (вж. Фигура 2). 

 

В реални ситуации тези компетентности рядко се използват индивидуално. Вместо 

това е много по-вероятно те да бъдат приложени в клъстери. В зависимост от ситуацията и 

специфичните изисквания, предизвикателства и възможности на тази ситуация, както и 

специфичните нужди на индивида в тази ситуация, ще бъдат активирани и разгърнати 

различни подмножества от компетентности. Всяка дадена ситуация също се променя с 

течение на времето и поради тази причина ефективният и адаптивен отговор изисква 

постоянен мониторинг на ситуацията и подходящо текущо адаптиране на използваните 

компетентности. С други думи, компетентния индивид мобилизира и използва клъстери от 

компетентности по плавен, динамичен и адаптивен начин, за да отговори на постоянно 

променящите се изисквания, предизвикателства и възможности, които възникват в 

демократични и междукултурни ситуации. 

 

Фигура 2. Моделът на пеперудата на РРКДК (Barrett et al., 2018a) 
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2.1 Ценности 

Ценностите са общи вярвания, които хората имат за желаните цели, към които трябва 

да се стремим в живота. Те имат приложимост в широк спектър от ситуации: те могат да се 

използват за мотивиране на действия, насочване на решения, предлагане на критерии за 

оценка, обосноваване и планиране на поведения и мнения. Те също имат нормативно-

предписателно качество, което определя какво трябва да се направи или да се мисли във 

всички тези ситуации. В РРКДК има 3 групи от ценности: (а) оценяване на човешкото 

достойнство и човешки права, (б) оценяване на културното многообразие и (в) оценяване на 

демокрацията, справедливостта, безпристрастието, равенството и върховенството на закона. 

 

    Оценяване на човешкото достойнство и човешки права. Първата група от ценности се 

основава на общото убеждение, че всеки човек е равен с другите, има равно достойнство и 

право на еднакво уважение и същите права на човека и фундаментални свободи и трябва да 

бъде третиран в съответствие с тях. Включва: 

- признаване, че всички хора имат еднакво достойнство; 

-  признаване на неотменния характер на правата на човека; 

-  признаване, че правата на човека трябва да бъдат защитени и зачитани; 

-  признаване, че свободите трябва да бъдат защитени, освен ако те не подкопават 

човешките права на други хора; 

- признаване, че правата на човека са полезни за живота, както са и правата за 

справедливост и мир. 

 

Оценяване на културното многообразие. Втората група от ценности се основава на 

общото убеждение, че различната културна принадлежност, културните вариации и 

разнообразие, и плурализмът на перспективите, на възгледите и практиките трябва да бъдат 

положително награждавани, оценявани и грижливо пазени, освен ако това подкопава 

човешките права и свободи на другите. Включва: 

- признаване, че културното многообразие е предимство за обществото и е обогатяване 

за всички; 

- признаване, че всички хора имат право да бъдат различни; 

- признаване, че всички хора трябва да зачитат други перспективи, освен ако не 

накърняват правата на другите; 

- признаване, че хората трябва да зачитат начина на живот на другите хора, освен ако 

не накърняват правата на другите; 

- признаване, че хората трябва да водят диалог с онези, които се възприемат като 

различни. 
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Оценяване на демокрацията, справедливостта, безпристрастието, равенството и 

върховенството на закона. Третата група от ценности се основава на вярванията за това как 

обществата трябва да функционират и да се управляват, като например: всички граждани 

трябва да могат да участват еднакво в законовите процедури и да се ангажират активно с 

демократичните процедури; социалната справедливост, безпристрастието и равенството 

трябва да действат на всички нива на обществото както за мнозинството, така и за 

малцинствените групи. Всеки в обществото трябва да бъде третиран справедливо и 

безпристрастно в съответствие със закона. Включва: 

- подкрепа за демократични процеси и процедури; 

- признаване на важността на активното гражданство; 

- признаване на важността на ангажираността на гражданите с вземането на политически 

решения; 

- признаване на необходимостта от защита на гражданските свободи; 

- подкрепа за мирно разрешаване на конфликти и спорове; 

- усещане за социална справедливост и отговорност за справедливо отношение към всички 

членове на обществото; 

- подкрепа за върховенството на закона и безпристрастно третиране на всички граждани. 

 

2.2 Нагласи 

Нагласата е цялостната психическа ориентация, която индивидът възприема към 

някого или нещо, което включва вярвания относно отношението на обекта, чувства към 

обекта, оценката на обекта и склонността да се държи по определен начин към обекта. В 

РРКДК има 6 нагласи: (а) отвореност към културните различия и други вярвания, виждания 

за света и практики, (б) уважение, (в) гражданско мислене, (г) отговорност, (д) 

самоефективност и е) толерантност към неопределеност. 

 

       Отвореност към културните различия и други вярвания, виждания за света и 

практики. Тази нагласа е насочена към хора, за които се смята, че имат различни културни 

принадлежности, други вярвания, виждания за света и практики, които се различават от 

собствените. Включва: 

- чувствителност към културното многообразие; 

- интерес към откриване и опознаване на други културни ориентации и принадлежности; 

- готовност за спиране на предразсъдъците и недоверието към мирогледа на другите хора; 

- емоционална готовност за общуване с другите, които се възприемат като различни; 

- желание за ангажиране, сътрудничество и взаимодействие с тези, които имат различни 

културни принадлежности. 

 

Уважение. Тази нагласа се отнася за някой или нещо, което е важно и има стойност. 

Уважение към други различни хора и включва положителна оценка на достойнството и 

правата на другия човек. Включва: 

- положително отношение към някого или нещо въз основа на присъщата важност, стойност 

и стойност на този човек или нещо; 

- положително отношение към другите хора като равни човешки същества, с общо 

достойнство; 
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- положително отношение към вярванията, мненията, начина на живот и практиките, 

възприети от други хора, освен ако те не накърняват правата на другите. 

 

 

Гражданско мислене. Тази нагласа е насочена към общност или социална група (като 

квартал, град, държава, група държави или етническа група, религиозна група, група за 

полова ориентация). Тъй като индивидът принадлежи към множество групи, неговото 

гражданско мислене може да бъде насочено към произволен брой от тях. Включва: 

- чувство за принадлежност и идентифициране с общността; 

      -внимателно отношение към взаимосвързаността на хората в общността; 

-чувство за солидарност с други хора в общността; 

- интерес към дейностите и грижите на общността; 

-чувство за граждански дълг, готовност за активно участие в обществения живот и диалог 

с други членове на общността; 

-ангажимент за изпълнение на отговорностите на собствените роли или позиции в 

общността; 

- чувство за отговорност пред другите хора в общността за човешките действията. 

 

Отговорност. Тази нагласа е насочена към собствените действия и се състои от 

способността да се разсъждава върху действията на човек, да се формират намерения за това 

как да се действа и да се преценява дали действията на някого са спазили избрания стандарт. 

Понякога отговорността може да доведе до решения или действия, които противоречат на 

нормите на общността или които оспорват колективно решение, което се счита за погрешно. 

Включва: 

-възприемане на рефлективен подход към действията и последиците от тях; 

- идентифициране на задълженията и отговорностите в конкретна ситуация; 

- вземане на решения относно действията, които трябва да се предприемат, предвид 

обстоятелствата, които се прилагат; 

- предприемането на действия като отделна личност; 

- поемане на отговорност за естеството или последствията от решенията и действията; 

- готовност за самооценка и преценка; 

- готовност за решителни действия, когато е необходимо. 

 

       Самоефикасност. Тази нагласа е насочена към личността. Включва положителна 

вяра в собствената способност да се предприемат действия, необходими за постигане на 

определени цели. Оптималната нагласа е относително висока самоефективност, съчетана 

с високо ниво на способност, което насърчава хората да се справят с нови 

предизвикателства и им дава възможност да предприемат действия по важни въпроси. 

Включва:  

- вяра в способността на човек да разбира проблемите, да прави преценки и да избира 

подходящи методи за изпълнение на задачи; 

- вяра в способността на човек да управлява своите действия, необходими за постигане на 

целите; 

- увереност за справяне с нови предизвикателства; 

-увереност относно демократичните ценности и предприемането на действия за 
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постигане на демократични цели; 

      - увереност за участие в междукултурен диалог. 

Толерантност към неопределеност. Тази нагласа е насочена към обекти, събития и 

ситуации, които се възприемат като несигурни и са обект на множество противоречиви или 

несъвместими интерпретации. Да имаш висока толерантност към неопределеност означава 

да оценяваш двусмислените обстоятелства по положителен начин, дори ако те не са ясни или 

познати. Включва: 

-признание, че може да има множество перспективи за ситуациите; 

-приемане на сложност, противоречия и липса на яснота; 

-готовност за изпълнение на задачи, когато е налична само частична или непълна 

информация; 

-готовност да толерираме несигурността и да се справим конструктивно с нея. 

 

 

2.3 Умения 

 

Умението е способността да се изпълняват сложни, добре организирани модели на 

мислене или поведение по адаптивен начин, за да се постигне определена цел. В РРКДК има 

8 групи от умения: (а) умения за самостоятелно учене, (б) умения за аналитично и критично 

мислене, (в) умения за слушане и наблюдение, (г) емпатия, (д) гъвкавост и адаптивност, (е) 

езикови, комуникативни и многоезични умения, (ж) умения за сътрудничество и (з) умения 

за разрешаване на конфликти. 

 

Умения за самостоятелно учене. Тази група от умения е необходима за проследяване, 

организиране и оценяване на собственото обучение, без тези саморегулиращи се действия да 

бъдат подтиквани от другите. Включва: 

- идентифициране на собствените нужди от обучение; 

- идентифициране и достъп до възможни източници на информация, която е необходима за 

удовлетворяване на тези нужди; 

- преценяване надеждността на различните източници на информация; 

- изучаване и обработване на информацията, използвайки най-подходящите учебни 

стратегии и техники; 

- анализ на учебните похвати, които се използват. 

Умения за аналитично и критично мислене. Тази група от умения е разделена на две 

подгрупи. Уменията за аналитично мислене са тези умения, които са необходими за 

систематичен и логичен анализ на материали от всякакъв вид (например текстове, аргументи, 

интерпретации, проблеми, събития, преживявания). Включва: 

-разделяне на анализираните материали на съставни елементи и организиране на тези 

елементи по логически начин; 

-идентифициране и интерпретиране значението/ята на всеки елемент; 

- идентифициране на връзката между елементите; 

- установяване на противоречия, несъответствия или различия между елементите; 

-представяне и изследване на нови възможности и алтернативи за всеки отделен елемент; 

-обобщение на резултатите от анализа по последователен и организиран начин. 
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Уменията за критично мислене се състоят от тези умения, които са необходими за 

оценка и преценка на материали от всякакъв вид. Включва: 

-правене на оценка въз основа на вътрешна последователност; 

- оценяване дали анализираните материали са валидни, надеждни и полезни; 

-разбиране на предложенията, на които се основават материалите; 

-ангажиране с по-широката реторична цел на материала и мотивите, намеренията и 

програмите на тези, които са ги създали; 

-разглеждане на материалите в техния исторически контекст; 

-разработване на различни алтернативни варианти, възможности и решения на тези, които са 

представени в разглежданите материали; 

-претегляне на за и против на наличните алтернативи; 

-очертаване на резултатите от процеса на оценяване по последователен начин, за да се 

изгради логическа позиция; 

-признание, че нечии убеждения и преценки са условни и зависят от културната 

принадлежност и перспектива на човек, което следователно може доведе до предубеденост в 

процеса на оценка. 

 

  Умения за слушане и наблюдение. Тази група умения са необходими, за да се разбере 

какво другите хора казват и да се поучим от тяхното поведение. Важно е да се обръща 

внимание на интонацията на гласа, съпровождащия език на тялото, особено движението на 

очите, мимиките на лицето и жестовете. Тези умения са полезни за придобиване на 

информация за поведение, което е най-подходящо и ефективно в различни социални условия 

и културен контекст. Включва: 

- умение да се следи какво и как е казано нещо; 

- да се внимава за възможни несъответствия между вербални и невербални послания; 

- да се внимава за тънкостите на значенията и за това, което може да бъде казано само 

частично или имплицитно да бъде неизказано; 

- да се внимава за отношението между това, което е казано, и социалния контекст, в който се 

казва; 

- да се обръща внимание на поведението на другите хора; 

- да се обръща внимание на приликите и различията, при които хората реагират в една и 

съща ситуация. 

Емпатия. Тази група умения е необходима, за да се разберат и да се изградят връзки към 

мислите, убежденията и чувствата на другите хора и да се погледне на света от 

перспективата на другите хора. Включва: 

-приемане и разбиране на възприятията, мислите и убежденията на други хора; 

-приемане и разбиране на емоциите, чувствата и нуждите на другите хора; 

-чувства на състрадание и загриженост към други хора въз основа на техните когнитивни, 

афективни или материални състояния. 
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Гъвкавост и адаптивност. Тази група умения е необходима, за да се адаптират мислите, 

чувствата или поведението на човек към новия контекст и ситуации, така че човек да може 

да реагира ефективно и адекватно на настъпилите предизвикателства, изисквания и 

възможности. Включва: 

-приспособяване на обичайния начин на мислене поради променящи се обстоятелства; 

-преразглеждане на собствените мнения в светлината на нови данни; 

-регулиране на собствените чувства, за да се комуникира и общува по-ефектино с другите; 

-преодоляване на тревогите относно междукултурни срещи; 

-намаляване на негативните чувства към исторически врагове; 

-коригиране на поведението  по социално подходящ начин; 

-адаптиране към различните стилове на общуване и поведение на различни хора. 

Езикови, комуникативни и многоезични умения. Тази група умения е необходима, за 

ефективно и подходящо общуване с другите хора. Включва: 

-способност да се комуникира ясно в редица ситуации; 

-използване на повече от един език или разнообразни езици или като се използва споделен 

език за да се разбере другия език;  

-изразяване с увереност и без агресия; 

-разпознаване на различната форма на изразяване убеждения; 

-коригиране на комуникативното поведение на човек, зачитайки събеседниците; 

-задаване на изясняващ въпрос по деликатен начин; 

- управлява нарушения в комуникацията; 

-действие като езиков или междукултурен медиатор, като помага на другите. 

Умения за сътрудничество. Тази група умения е необходима, за да се участва успешно с 

другите в споделени дейности, задачи и начинания. Включва: 

- изразяване, но и насърчаване другите да изразяват своите мнения и възгледи; 

- изграждане на консенсус и компромис в групата; 

- предприемане на съвместни действия по реципрочен и координиран начин; 

-идентифициране и поставяне на групови цели; 

-следване на целите на група; 

-оценяване таланта и силните страни на всички членове на групата и помагане на другите да 

се развиват в своите слаби области; 

- поощряване и мотивиране на другите групови членове да си сътрудничат и да си помагат 

взаимно, за да се постигнат груповите цели; 

-помагане на другите в тяхната работа, когато това е уместно;  

-споделяне на важни и полезни знания, опит или преживявания с групата; 

- разпознаване на конфликта в груповия контекст и адекватна реакция. 
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Умения за разрешаване на конфликти. Тази група умения е необходима за адресиране, 

управление и разрешаване на конфликти по мирен начин. Включва: 

-намаляване или предотвратяване на агресията и негативизма и възможност хората да се 

изразяват свободно; 

- подобряване на взаимното разбирателство и доверие между конфликтните страни; 

-редуциране на въздействието на разликите във властта или социалния статус; 

-управление и регулиране на собствените и чуждите емоции; 

- разбиране на различните перспективи в конфликтите; 

-обобщение на различните гледни точки на конфликтните страни; 

- противодействия или намаляване на погрешните възприятия, изразявани от страните 

в конфликта  

-признание, че понякога е необходим  период на мълчание или примирие; 

- идентифициране и анализиране на причините и другите аспекти на конфликтите;  

-идентифициране на общи основания, на които може да се изгради споразумение между 

конфликтните страни; 

-помагане на другите да разрешават конфликти; 

-подпомагане и насочване на участващите конфликтни страни да се споразумеят за 

приемливи решения. 

 

2.4 Знания и критично разбиране 

Знанието е съвкупност от информация, притежавана от индивида, докато разбирането 

е схващане и оценяване на значенията. Понятието „критичен“ се използва, за да се подчертае 

необходимостта от активна рефлексия и критична оценка на междукултурните и 

демократични проблеми. В РРКДК има 3 основни подгрупи: (а) знания и критично разбиране 

за себе си (б) знания и критично разбиране за език и общуване (в) знания и критично 

разбиране за света: политика, право, човешки права, култура, религии, история, медии, 

икономики, околна среда, устойчивост. 

Знания и критично разбиране за себе си. Тази подгрупа умения включва:  

-знания и разбиране на собствените културни принадлежности; 

-знания и разбиране на собствените перспективи и предразсъдъци за света; 

- знания и разбиране на предположенията и предубежденията за перспективите; 

-разбиране, че перспективите за света са условни и зависят от културните принадлежности и 

опит; 

-осъзнаване на собствените емоции, чувства и мотивация; 

-знания и разбиране на границите на собствената компетентност. 

Знания и критично разбиране за език и общуване. Тази подгрупа умения включва:  

-знания за социално подходящи вербални и невербални комуникативни конвенции; 

-разбиране, че хората от други културни принадлежности могат да следват различни 

вербални и невербални комуникативни конвенции; 

-разбиране, че хората от други културни принадлежности, могат да възприемат значението 

на комуникациите по различни начини; 

-разбиране, че има множество начини за използване на един и същ език; 

-разбиране, че използването на език е културна практика; 
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-разбиране на факта, че различните езици могат да изразяват културно споделени идеи по 

уникален начин; 

-разбиране на социалното въздействие и ефектите върху другите от различните 

комуникативни стилове; 

- разбиране как собствените предположения, възприятия, убеждения и съждения са свързани 

със специфичния език/ци/, на които индивидът говори. 

Знания и критично разбиране за света. Тази група умения се обособява в 7 подгрупи, 

както следва: 

Знания и критично разбиране за политиката и правото. Включва: 

- знания и разбиране за политически и правни понятия (като демокрация, свобода, 

справедливост, гражданство); 

- знания и разбиране за демократични процеси и процеси на участие; 

- знания и разбиране за властови отношения; 

- знания и разбиране за конфликти на мнения и съвременни социални проблеми. 

Знания и критично разбиране за човешките права. Включва : 

- знания и разбиране, че човешките права са за всички хора и са универсални и 

неотменни; 

- знания и разбиране, че всеки трябва да зачита правата на другите; 

- знания и разбиране, за задълженията н държавите и управляващите по отношение на 

правата на човека; 

- знания и разбиране на историята на правата на човека и на най-известните харти, 

конвенции и декларации; 

- знания и разбиране на отношението между права на човека, демокрация, свобода, 

справедливост, мир и сигурност; 

- знания и разбиране, че всеки културен контекст има различен начин за тълкуване на 

правата в съответствие с международните минимални правни стандарти; 

- знания и разбиране за това как се прилагат, нарушават и управляват човешките права, 

когато са в конфликт. 

Знания и критично разбиране за културата и другите културите. Включва: 

- знания и разбиране как културните принадлежности на хората формират техните 

мирогледи; 

- знания и разбиране как всички културни групи са вътрешно различни и хетерогенни; 

- знания и разбиране как дискриминационните практики и структурите на властта са бариера 

срещу индивидите; 

- знания и разбиране за специфичните убеждения, ценности, норми, практики, дискурси и 

продукти, които могат да бъдат използвани от хора, с дадена културна принадлежност. 

Знания и критично разбиране за религиите.  Включва: 

-знания и разбиране на историята, ключовите понятия и общите черти на основните световни 

религии; 

- знания и разбиране за религиозни символи, ритуали и езици; 

-знания и разбиране на основните характеристики на вярванията, ценности, практиките и 

преживяванията на индивидите, които практикуват дадени религии; 
- разбиране на факта, че всички религиозни хора нямат определени присъщи характеристики 

и че могат да оспорват традиционните религиозни значения. 
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Знания и критично разбиране за историята. Включва: 

- знания и разбиране за флуидната природа на историята; 

- знания и разбиране за отделните разкази от различни перспективи; 

- разбиране на процесите на историческо изследване; 

- разбиране как да се получи достъп до множество и алтернативни източници; 

- разбиране на факта, че историята често се представя от етноцентрична гледна точка; 

-разбиране на факта, че различните култури са имали различни темпове на развитие; 

- знания и разбиране доколко стереотипите са форма на дискриминация; 

- разбиране и интерпретиране на миналото в светлината на настоящето, с поглед към 

бъдещето. 

 

Знания и критично разбиране за медиите. Включва: 

- знания и разбиране на процеси за управление на информацията на медиите; 

- знания и разбиране за средствата за масова информация като стоки с производители и 

потребители; 

- знания и разбиране за цифрови медийни процеси; 

- знания и разбиране за въздействието на медиите върху преценките и поведението на 

хората; 

- знания и разбиране за пропаганда и политическо послание, за да може да ги 

идентифицира и да се предпази от тях. 

Знания и критично разбиране на икономиките, околната среда и устойчивостта. 

Включва: 

- знания и разбиране на икономически и финансови процеси; 

- знания и разбиране на връзката между доходите и разходите; 

- знания и разбиране на естеството на дълговете и риска от заеми; 

- знания и разбиране на взаимозависимостта на глобалната общност; 

- знания и разбиране на рискът, свързан с увреждане на околната среда; 

- необходимостта от отговорно потребление и опазване на околната среда и 

устойчивост; 

- връзката между икономически, социални, политически и екологични процеси; 

- знания и разбиране на етични въпроси относно глобализацията. 

 

3. РРКДК дескриптори. 

 

РРКДК предоставя мащабирани дескриптори за всяка компетентност на модела 

(Barrett et al., 2018b).  Всеки от тях е описание на конкретно наблюдавано поведение, което 

човек ще покаже, ако е постигнал определено ниво на дадена компетентност. Тъй като са 

резултат от обучението, дескрипторите могат да се използват за разработване на учебни 

програми, педагогическо планиране и оценяване. Дескрипторите са валидирани и 

мащабирани до три нива на владеене (основен, среден и напреднал), като се използват данни, 

събрани от 3094 европейски учители. Ключовите дескриптори за 20-те компетентности са 

описани по-долу. 
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Valuing human dignity and human rights 

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права 

1  Argues that human rights should always be protected and respected 

Аргументира се, че правата на човека винаги трябва да бъдат защитени и 

зачитани 

Basic 

Основен 

2 Argues that specific rights of children should be respected and protected by 

society 

Аргументира се, че специфичните права на децата трябва да бъдат зачитани 

и защитени от обществото 

 

3 Defends the view that no one shall be subjected to torture or to inhuman or 

degrading treatment or punishment 

Защитава становището, че никой не може да бъде подлаган на изтезания 

или на нечовешко или унизително отношение или наказание 

Intermediate  

Среден 

4 Argues that all public institutions should respect, protect and implement human 

rights 

Аргументира се, че всички публични институции трябва да зачитат, 

защитават и прилагат правата на човека 

 

5 Defends the view that when people are imprisoned, although they are subject to 

restrictions, this does not mean that they are less deserving of respect and dignity 

than anyone else 

Защитава виждането, че когато хората са в затвора, въпреки че са обект на 

ограничения, това не означава, че те са по-малко заслужаващи уважение и 

достойнство от всеки друг 

Advanced 

Напреднал 

6 Expresses the view that all laws should be consistent with international human 

rights norms and standards 

Изразява становището, че всички закони трябва да бъдат в съответствие с 

международните норми и стандарти за правата на човека 

 

 

Valuing cultural diversity 

Оценяване на културното многообразие 

7  Promotes the view that we should be tolerant of the different beliefs that are 

held by others in society 

Пропагандира възгледа, че трябва да сме толерантни към различните 

вярвания, които се поддържат от другите в обществото 

Basic 

Основен 
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8 Promotes the view that one should always strive for mutual understanding and 

meaningful dialogue between people and groups who are perceived to be 

“different” from one another 

Пропагандира виждането, че човек винаги трябва да се стреми към 

взаимно разбиране и смислен диалог между хора и групи, които се 

възприемат като „различни“ един от друг 

 

9 Expresses the view that cultural diversity should be positively valued as an asset 

for society 

Изразява виждането, че културното многообразие трябва да бъде оценено 

положително като актив за обществото 

Intermediate  

Среден 

10 Argues that intercultural dialogue should be used to help us recognise our 

different identities and cultural affiliations 

Аргументира, че междукултурният диалог трябва да се използва, за да ни 

помогне да разпознаем различните си идентичности и културни 

принадлежности 

Advanced 

Напреднал 

11 Argues that intercultural dialogue should be used to develop respect and a 

culture of “living together” 

Аргументира, че междукултурният диалог трябва да се използва за 

развиване на уважение и култура на „живот заедно“ 

 

 

Valuing democracy, justice, fairness, equality and the rule of law 

Оценяване на демокрацията, справедливостта, безпристрастието, равенството и 

върховенството на закона 

 

 

12  Argues that schools should teach students about democracy and how to act as a 

democratic citizen 

Аргументира се, че училищата трябва да учат учениците на демокрация и 

как да действат като демократични граждани 

 

Basic 

Основен 

13 Expresses the view that all citizens should be treated equally and impartially 

under the law 

Изразява виждането, че всички граждани трябва да бъдат третирани 

еднакво и безпристрастно съгласно закона 
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14 Argues that laws should always be fairly applied and enforced 

Аргументира се, че законите винаги трябва да се прилагат справедливо 

 

 

15 Argues that democratic elections should always be conducted freely and fairly, 

according to international standards and national legislation, and without any 

fraud 

Аргументира се, че демократичните избори винаги трябва да се провеждат 

свободно и честно, в съответствие с международните стандарти и 

националното законодателство и без никакви измами 

 

Intermediate 

Среден 

16 Expresses the view that, whenever a public official exercises power, he or she 

should not misuse that power and cross the boundaries of their legal authority 

Изразява виждането, че когато публичен служител упражнява власт, той 

или тя не бива да злоупотребява с тази власт и да прекрачва границите на 

своите законови правомощия 

 

 

17 Expresses support for the view that courts of law should be accessible to 

everyone so that people are not denied the opportunity to take a case to court 

because it is too expensive, troublesome or complicated to do so 

Изразява подкрепа за виждането, че съдилищата трябва да бъдат достъпни 

за всички, така че хората да не бъдат лишени от възможността да заведат 

дело в съда, тъй като е твърде скъпо, обезпокоително или сложно да се 

направи това 

 

 

18 Expresses support for the view that those to whom legislative power is entrusted 

should be subject to the law and to appropriate constitutional oversight 

Изразява подкрепа за виждането, че онези, на които е поверена 

законодателната власт, трябва да бъдат подчинени на закона и на 

подходящ конституционен надзор 

 

Advanced 

Напреднал 

19 Expresses the view that information on public policies and their implementation 

should be made available to the public 

Изразява становището, че информацията за публичните политики и 
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тяхното прилагане трябва да бъде предоставена на обществеността 

 

20 Argues that there should be effective remedies against the actions of public 

authorities which infringe civil rights 

Аргументира се, че трябва да има ефективни средства за защита срещу 

действията на публичните органи, които нарушават гражданските права 

 

 

 

Openness to cultural otherness 

Отвореност към културните различия и други вярвания, виждания за света и практики 

21  Shows interest in learning about people’s beliefs, values, traditions and 

worldviews  

Проявява интерес към изучаване на вярванията, ценностите, традициите и 

мирогледа на хората 

 

Basic 

Основен 

22 Expresses interest in travelling to other countries 

Изразява интерес към пътуване до други страни 

 

 

23 Expresses curiosity about other beliefs and interpretations and other cultural 

orientations and affiliations 

Изразява любопитство към други вярвания и интерпретации и други 

културни ориентации и принадлежности 

 

Intermediate  

Среден 

24 Expresses an appreciation of the opportunity to have experiences of other 

cultures 

Изразява признателност за възможността да има опит от други култури 

 

25 Seeks and welcomes opportunities for encountering people with different 

values, customs and behaviours 

Търси и приветства възможностите за среща с хора с различни ценности, 

обичаи и поведение 

 

Advanced 

Напреднал 

26 Seeks contact with other people in order to learn about their culture 

Търси контакт с други хора, за да научи повече за тяхната култура 
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Respect 

Уважение 

27 Gives space to others to express themselves  

Дава пространство на другите да изразят себе си 

Basic 

Основен 

28 Expresses respect for other people as equal human beings 

Изразява уважение към другите хора като равни човешки същества  

 

29 Treats all people with respect regardless of their cultural background  

Отнася се с уважение към всички хора, независимо от техния културен 

произход  

Intermediate 

Среден  

30 Expresses respect towards people who are of a different socio-economic status 

from himself/herself 

Изразява уважение към хора, които са с различен социално-икономически 

статус от самия него  

 

31 Expresses respect for religious differences 

Изразява уважение към религиозните различия  

Advanced 

Напреднал 

32 Expresses respect for people who hold different political opinions from 

himself/herself 

Изразява уважение към хората, които имат различни политически мнения  

 

 

 

 

 

Civic-mindedness 

Гражданско мислене 

33 Expresses a willingness to co-operate and work with others  

Изразява готовност за сътрудничество и работа с другите 

Basic 

Основен 

34 Collaborates with other people for common interest causes 

Сътрудничи с други хора за каузи от общ интерес 

 

35 Expresses commitment to not being a bystander when the dignity and rights of 

others are violated 

Изразява ангажираност да не бъде страничен наблюдател, когато се 

Intermediate  

Среден 
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нарушават достойнството и правата на другите 

36 Discusses what can be done to help make the community a better place 

Обсъжда какво може да се направи, за да се направи общността по-добро 

място 

 

37 Exercises the obligations and responsibilities of active citizenship at either the 

local, national or global level 

Упражнява задълженията и отговорностите на активното гражданство на 

местно, национално или глобално ниво 

 

Advanced 

Напреднал 

38 Takes action to stay informed about civic issues 

Предприема действия, за да бъде информиран за гражданските проблеми 

 

 

 

 

Responsibility 

Отговорност 

39 Shows that he/she accepts responsibility for his/her actions  

Показва, че той / тя поема отговорност за своите действия 

Basic 

Основен 

40 If he/she hurts someone’s feelings, he/she apologises  

Ако той / тя нарани нечии чувства, той / тя се извинява 

 

41 Submits required work on time 

Подава необходимата работа навреме 

Intermediate  

Среден 

42 Shows that he/she takes responsibility for own mistakes 

Показва, че той / тя поема отговорност за собствените си грешки 

 

43 Consistently meets commitments to others 

Последователно отговаря на ангажиментите към другите 

 

 

Advanced 

Напреднал 

 

Self-efficacy 

Самоефикасност 

44 Expresses a belief in his/her own ability to understand issues  

Изразява вяра в собствената си способност да разбира проблемите 

Basic 

Основен 

45 Expresses the belief that he/she can carry out activities that he/she has planned   
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Изразява убеждението, че той / тя може да извършва дейности, които е 

планирал 

46 Expresses a belief in his/her own ability to navigate obstacles when pursuing a 

goal  

Изразява вяра в собствената си способност да се ориентира в препятствия, 

когато преследва цел 

Intermediate 

Среден  

47 If he/she wants to change, he/she expresses confidence that he/she can do it  

Ако той / тя иска да се промени, той / тя изразява увереност, че може да го 

направи 

 

48 Shows that he/she feels secure in his/her abilities to meet life’s challenges   

Показва, че той / тя се чувства сигурен в своите способности да посрещне 

предизвикателствата на живота 

Advanced 

Напреднал 

49 Shows confidence that he/she knows how to handle unforeseen situations due to 

his/her resourcefulness  

Показва увереност, че той / тя знае как да се справи с непредвидени 

ситуации поради своята находчивост 

 

 

 

 

Tolerance of ambiguity 

Толерантност към неопределеност 

50 Engages well with other people who have a variety of different points of view 

Разбира се добре с други хора, които имат множество различни гледни 

точки 

Basic 

Основен 

51 Shows that he/she can suspend judgements about other people temporarily 

Показва, че той / тя може временно да спре да съди за други хора 

 

52 Is comfortable in unfamiliar situations 

Чувства се комфортно в непознати ситуации 

Intermediate 

Среден  

53 Deals with uncertainty in a positive and constructive manner 

Справя се с несигурността по положителен и конструктивен начин 

 

54 Works well in unpredictable circumstances 

Работи добре при непредсказуеми обстоятелства 

 

55 Expresses a desire to have his/her own ideas and values challenged 

Изразява желание да бъдат променени собствените му идеи и ценности 

Advanced 

Напреднал 
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56 Enjoys the challenge of tackling ambiguous problems 

Радва се на предизвикателството да се справи с двусмислени проблеми 

 

57 Expresses enjoyment of tackling situations that are complicated 

Изразява удоволствие от справянето със сложни ситуации 

 

 

 

 

Autonomous learning skills 

Умения за самостоятелно учене 

58 Shows ability to identify resources for learning (e.g., people, books, internet, 

etc.) 

Показва способност за идентифициране на ресурси за учене (напр. хора, 

книги, интернет и др.) 

Basic 

Основен 

59 Seeks clarification of new information from other people when needed 

Търси изясняване на нова информация от други хора, когато е необходимо 

 

60 Can learn about new topics with minimal supervision 

Може да научи за нови теми с минимален надзор 

Intermediate 

Среден  

61 Can assesses the quality of his/her own work  

Може да оцени качеството на собствената си работа 

 

62 Can selects the most reliable sources of information or advice from the range 

available  

Може да избира най-надеждните източници на информация или съвети от 

наличните ресурси 

Advanced 

Напреднал 

63 Показва способност за наблюдение, дефиниране, приоритизиране и 

изпълнение на задачи без пряк надзор 

 

 

 

 

Analytical and critical thinking skills 

Умения за аналитично и критично мислене 

64 Can identify similarities and differences between new information and what is 

already known 

Може да идентифицира прилики и разлики между новата информация и 

това, което вече е известно 

Basic 

Основен 
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65 Uses evidence to support his/her opinions 

Използва доказателства в подкрепа на своите мнения 

 

66 Can assess the risks associated with different options 

Може да оцени рисковете, свързани с различни опции 

Intermediate  

Среден 

67 Shows that he/she thinks about whether the information he/she uses is correct 

Показва, че той / тя мисли дали информацията, която той / тя използва, е 

вярна 

 

68 Can identify any discrepancies or inconsistencies or divergences in materials 

being analysed 

Може да идентифицира всякакви несъответствия или различия в 

анализираните материали 

Advanced 

Напреднал 

69 Can use explicit and specifiable criteria, principles or values to make judgments 

Може да използва изрични и конкретизирани критерии, принципи или 

ценности, за да прави преценки 

 

 

 

Skills of listening and observing 

Умения за слушане и наблюдение 

70 Listens carefully to differing opinions  

Слуша внимателно различни мнения 

Basic 

Основен 

71 Listens attentively to other people 

Слуша внимателно други хора 

 

 

72 Watches speakers’ gestures and general body language to help himself/herself 

to figure out the meaning of what they are saying 

Гледа жестовете на говорителите и езика на тялото, за да си помогне да 

разбере значението на това, което казват 

Intermediate 

Среден 

73 Can listen effectively in order to decipher another person’s meanings and 

intentions 

Може да слуша ефективно, за да дешифрира значенията и намеренията 

на друг човек 

 

74 Pays attention to what other people imply but do not say 

Обръща внимание на това, което другите хора намекват, но не казват 

Advanced 

Напреднал 

75 Notices how people with other cultural affiliations react in different ways to  
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the same situation 

Забелязва как хората с други културни принадлежности реагират по 

различен начин на една и съща ситуация 

 

 

Empathy 

Емпатия 

76 Can recognise when a companion needs his/her help 

Може да разпознае кога някой се нуждае от помощта му 

Basic 

Основен 

77 Expresses sympathy for the bad things that he/she has seen happen to other 

people 

Изразява съчувствие към лошите неща, които той / тя е виждал да се 

случват на други хора 

 

78 Tries to understand his/her friends better by imagining how things look from 

their perspective 

Опитва се да разбере по-добре приятелите си, като си представя как 

изглеждат нещата от тяхна гледна точка 

Intermediate 

Среден  

79 Takes other people’s feelings into account when making decisions 

Взема предвид чувствата на други хора, когато взема решения 

 

80 Expresses the view that, when he/she thinks about people in other countries, 

he/she shares their joys and sorrows 

Изразява виждането, че когато той / тя мисли за хората в други страни, 

той / тя споделя техните радости и скърби 

Advanced 

Напреднал 

81 Accurately identifies the feelings of others, even when they do not want to 

show them 

Точно идентифицира чувствата на другите, дори когато те не искат да ги 

покажат 

 

 

 

 

 

Flexibility and adaptability 

Гъвкавост и адаптивност 

82 Modifies his/her opinions if he/she is shown through rational argument that Basic 
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this is required 

Променя своето мнение, ако се покаже чрез рационален аргумент, че 

това се изисква 

Основен 

83 Can change the decisions that he/she has made if the consequences of those 

decisions show that this is required 

Може да промени решенията, които е взел, ако последиците от тези 

решения показват, че това се изисква 

 

84 Adapts to new situations by using a new skill 

Адаптира се към нови ситуации, като използва ново умение 

Intermediate 

Среден  

85 Adapts to new situations by applying knowledge in a different way 

Адаптира се към нови ситуации, като прилага знания по различен начин 

 

86 Adopts the sociocultural conventions of other cultural target groups when 

interacting with members of those groups 

Приема социокултурните конвенции на други културни целеви групи 

при взаимодействие с членовете на тези групи 

Advanced 

Напреднал 

87 Can modify his/her own behaviour to make it appropriate to other cultures 

Може да модифицира собственото си поведение, за да го направи 

подходящо за други култури 

 

 

 

Linguistic, communicative and plurilingual skills 

Езикови, комуникативни и многоезични умения 

88 Can express his/her thoughts on a problem 

Може да изразява мислите си по даден проблем 

Basic 

Основен 

89 Asks speakers to repeat what they have said if it wasn’t clear to him/her 

Моли говорещите да повторят казаното, ако не му е било ясно 

 

90 Asks questions that show his/her understanding of other people’s positions 

Задава въпроси, които показват неговото / нейното разбиране за позициите 

на други хора 

Intermediate  

Среден 

91 Can adopt different ways of expressing politeness in another language 

Може да възприеме различни начини за изразяване на учтивост на друг 

език 

 

92 Can mediate linguistically in intercultural exchanges by translating, interpreting 

or explaining 

Advanced 

Напреднал 
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Може да посредничи езиково в междукултурния обмен, като превежда, 

тълкува или обяснява 

93 Can avoid successfully intercultural misunderstandings 

Може да избегне успешно междукултурни недоразумения 

 

 

Co-operation skills 

Умения за сътрудничество 

94 Builds positive relationships with other people in a group 

Изгражда положителни отношения с други хора в група 

Basic 

Основен 

95 When working as a member of a group, does his/her share of the group’s work 

Когато работи като член на група, извършва своята част от работата на 

групата 

 

96 Works to build consensus to achieve group goals 

Работи за изграждане на консенсус за постигане на групови цели 

Intermediate  

Среден 

97 When working as a member of a group, keeps others informed about any 

relevant or useful information 

Когато работи като член на група, информира другите за всякаква 

подходяща или полезна информация 

 

98 Generates enthusiasm among group members for accomplishing shared goals 

Генерира ентусиазъм сред членовете на групата за постигане на споделени 

цели 

Advanced 

Напреднал 

99 When working with others, supports other people despite differences in points 

of view 

Когато работи с други хора, подкрепя други хора, въпреки различията в 

гледните точки 

 

 

 

 

 

Conflict-resolution skills 

Умения за разрешаване на конфликти 

100  Can communicate with conflicting parties in a respectful manner 

Може да общува с конфликтни страни по уважителен начин 

Basic 

Основен 

101 Can identify options for resolving conflicts  
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Може да идентифицира варианти за разрешаване на конфликти 

102 Can assist others to resolve conflicts by enhancing their understanding of the 

available options 

Може да помогне на другите да разрешат конфликти, като подобри 

разбирането им за наличните опции 

Intermediate  

Среден 

103 Can encourage the parties involved in conflicts to actively listen to each other 

and share their issues and concerns 

Може да насърчи страните, участващи в конфликти, да се изслушват и да 

споделят своите проблеми и опасения 

 

104 Regularly initiates communication to help solve interpersonal conflicts 

Редовно инициира комуникация, за да помогне за разрешаването на 

междуличностни конфликти 

Advanced 

Напреднал 

105 Can deal effectively with other people’s emotional stress, anxiety and 

insecurity in situations involving conflict 

Може да се справи ефективно с емоционалния стрес, безпокойството и 

несигурността на други хора в ситуации, включващи конфликт 

 

 

Knowledge and critical understanding of the self 

Знания и критично разбиране за себе си 

106 Can describe his/her own motivations 

Може да опише собствената си мотивация 

Basic 

Основен 

107 Can describe the ways in which his/her thoughts and emotions influence 

his/her behaviour 

Може да опише начините, по които мислите и емоциите му влияят върху 

поведението му 

 

108 Can reflect critically on his/her own values and beliefs 

Може да разсъждава критично върху собствените си ценности и 

убеждения 

Intermediate 

Среден  

109 Can reflect critically on himself/herself from a number of different 

perspectives 

Може да рефлектира критично върху себе си от редица различни гледни 

точки 

 

110 Can reflect critically on his/her own prejudices and stereotypes and what lies 

behind them 

Advanced 

Напреднал 
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Може да разсъждава критично върху собствените си предразсъдъци и 

стереотипи и какво се крие зад тях 

111 Can reflect critically on his/her own emotions and feelings in a wide range of 

situations 

Може да разсъждава критично върху собствените си емоции и чувства в 

широк спектър от ситуации 

 

 

Knowledge and critical understanding of language and communication 

Знания и критично разбиране за език и общуване 

112  Can explain how tone of voice, eye contact and body language can aid 

communication 

Може да обясни как тонът на гласа, зрителният контакт и езикът на 

тялото могат да подпомагат комуникацията 

Basic 

Основен 

113 Can describe the social impact and effects on others of different 

communication styles 

Може да опише социалното въздействие и ефекти върху други от 

различни стилове на общуване 

Intermediate 

Среден  

114 Can explain how social relationships are sometimes encoded in the linguistic 

forms that are used in conversations (e.g. in greetings, forms of address, use of 

expletives) 

Може да обясни как социалните взаимоотношения понякога се кодират в 

езиковите форми, които се използват в разговори (напр. при поздрави, 

форми на обръщение, използване на възклицания) 

 

115 Can explain why people of other cultural affiliations may follow different 

verbal and non-verbal communicative conventions which are meaningful from 

their perspective 

Може да обясни защо хората от други културни принадлежности могат да 

следват различни вербални и невербални комуникативни конвенции, 

които са значими от тяхна гледна точка 

Advanced 

Напреднал 

116 Can reflect critically on the different communicative conventions that are 

employed in at least one other social group or culture 

Може да разсъждава критично върху различните комуникативни 

конвенции, които се използват в поне една друга социална група или 

култура 
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Knowledge and critical understanding of the world 

Знания и критично разбиране за света 

117 Can explain the meaning of basic political concepts, including democracy, 

freedom, citizenship, rights and responsibilities 

Може да обясни значението на основните политически понятия, 

включително демокрация, свобода, гражданство, права и отговорности 

Basic 

Основен 

118 Can explain why everybody has a responsibility to respect the human rights of 

others 

Може да обясни защо всеки има отговорност да зачита човешките права 

на другите 

 

119 Can describe basic cultural practices (e.g. eating habits, greeting practices, 

ways of addressing people, politeness) in one other culture 

Може да опише основни културни практики (напр. хранителни навици, 

методи на приветствие, начини за обръщане към хората, учтивост) в една 

друга култура 

 

120 Can reflect critically on how his/her own world view is just one of many world 

views 

Може да разсъждава критично как неговият / нейният светоглед е само 

един от многото мирогледи 

 

121 Can assess society’s impact on the natural world, for example, in terms of 

population growth, population development, resource consumption 

Може да оцени въздействието на обществото върху природата, например 

по отношение на нарастването на населението, развитието на 

населението, потреблението на ресурси 

 

122 Can reflect critically on the risks associated with environmental damage 

Може да рефлектира критично върху рисковете, свързани с екологичните 

щети 

 

123 Can explain the universal, inalienable and indivisible nature of human rights 

Може да обясни универсалната, неотменима и неделима природа на 

правата на човека 

Intermediate 

Среден  

124 Can reflect critically on the relationship between human rights,  
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democracy, peace and security in a globalised world 

Може да разсъждава критично върху връзката между правата на човека, 

демокрация, мир и сигурност в един глобализиран свят 

125 Can reflect critically on the root causes of human rights violations, including 

the role of stereotypes and prejudice in processes that lead to human rights 

abuses 

Може да разсъждава критично върху първопричините за нарушения на 

правата на човека, включително ролята на стереотипите и 

предразсъдъците в процеси, които водят до нарушаване на правата на 

човека 

 

126 Can explain the dangers of generalising from individual behaviours to an entire 

culture 

Може да обясни опасностите от обобщаването от индивидуалното 

поведение на цяла култура 

 

127 Can reflect critically on religious symbols, religious rituals and the religious 

uses of language 

Може да разсъждава критично върху религиозните символи, 

религиозните ритуали и религиозната употреба на езика 

 

128 Can describe the effects that propaganda has in the contemporary world 

Може да опише ефектите, които пропагандата има в съвременния свят 

 

129 Can explain how people can guard and protect themselves against propaganda 

Може да обясни как хората могат да се пазят и предпазват от пропаганда 

 

130 Can describe the diverse ways in which citizens can influence policy 

Може да опише разнообразните начини, по които гражданите могат да 

влияят на политиката 

Advanced 

Напреднал 

131 Can reflect critically on the evolving nature of the human rights framework 

and the ongoing development of human rights in different regions of the world 

Може да разсъждава критично върху променящия се характер на рамката 

за правата на човека и продължаващото развитие на правата на човека в 

различни региони на света 

 

132 Can explain why there are no cultural groups that have fixed inherent 

characteristics  

Може да обясни защо няма културни групи, които имат фиксирани 

присъщи характеристики 
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133 Can explain why all religious groups are constantly evolving and changing 

Може да обясни защо всички религиозни групи постоянно се развиват и 

променят 

 

134 Can reflect critically on how histories are often presented and taught from an 

ethnocentric point of view 

Може да разсъждава критично как историята често се представя и 

преподава от етноцентрична гледна точка 

 

135 Can explain national economies and how economic and financial processes 

affect the functioning of society 

Може да обясни националните икономики и как икономическите и 

финансовите процеси влияят върху функционирането на обществото 
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4. РРКДК насоки за прилагане. 

РРКДК съдържа насоки, които обясняват как концептуалният модел и мащабираните 

дескриптори могат да бъдат приложени във формалното образование (Barrett et al., 2018c). 

Целта е да се очертаят многобройните опции и възможности, които могат да бъдат 

използвани за прилагане на РРКДК. По-конкретно, насоките са фокусирани върху: 

- използване на рамката за целите и разработването на учебната програма; 

- педагогическите методи, които са най-подходящи за преподаването и изучаването на 20-те 

компетентности; 

- възможност рамката  да се използва за оценка на учениците; 

- приложение на рамката, използвайки цялостен училищен подход, за да се насърчи  

развитието на 20-те компетентности; 

- адаптиране на обучението на учителите, за да се подпомогне използването на рамката в 

националните образователни системи; 

- използване на рамката за борба с радикализацията, водеща до насилствен екстремизъм и 

тероризъм. 
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ГЛАВА 2. CVS ПРОЕКТЪТ 

 

 

 

1. Описание 

През последните десетилетия европейските общества са изправени пред значителни 

предизвикателства (СЕ, 2016): 

-спадът в ангажираността на гражданите с официалните демократични процеси и 

институции; 

- разширяване на международните потоци от мигранти и бежанци; 

-високи нива на престъпления от омраза, нетърпимост, предразсъдъци и дискриминация 

спрямо малцинствени етнически и религиозни групи, живеещи в Европа; 

- нарастване на ксенофобските политически групи в голяма част от Европа и света; 

-продължаващата заплаха за сигурността, породена от насилствена радикализация, 

екстремизъм и тероризъм. 

Тези обстоятелства и теми стават особено актуални в ежедневните разговори в страни, 

които в момента са изправени пред притока на хиляди мигранти (Италия и Испания) и в 

други европейски страни (България и Румъния), където дебатът е за това как да се ограничи 

преместването на мигранти от приемащите страни, като по този начин се намалява взаимната 

солидарност в цяла Европа. Тези предизвикателства представляват сериозна заплаха за 

политическата легитимност на демократичните институции, социалното сближаване и 

мирното съжителство, което има последици за поддържането и развитието на европейските 

ценности като демокрация, равенство и човешки права. Тази ситуация се противопоставя на 

визията за европейско общество, характеризиращо се с плурализъм, недискриминация, 

справедливост и солидарност, и влияе негативно върху възможността да се разглежда 

културното многообразие като ресурс. Освен това затруднява идентифицирането на 

ежедневни действия, които могат да бъдат насочени към насърчаване на социалното 

приобщаване на хора в неравностойно положение (мигранти и лица от етнически 

малцинства). 

Срещу тази ситуация е необходимо европейските държави да работят активно заедно 

за по-сплотени общества, където хората и особено младежите - независимо от техния 

социално-икономически, религиозен или етнически произход - имат шанса да бъдат 

изслушани и да успеят. Образованието е един от най-мощните средства за насърчаване на 

социалната интеграция, като същевременно се подобряват общите демократични ценности. 

СЕ отдавна коментира значението на междукултурния диалог за изграждането на 

общо бъдеще, основано на европейските ценности (СЕ, 2005, 2008, 2010, 2011, 2013, 2016). 

Междукултурното образование е едно от ключовите действия, необходими за засилване на 

междукултурния диалог за защита и развитие на правата на човека, демокрацията и 
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върховенството на закона. Както показват изследванията, подходящите образователни 

практики могат да стимулират демократичната ангажираност, да се използват за 

противодействие на предразсъдъците и нетърпимостта към други групи и да намалят 

подкрепата за насилствения екстремизъм. 

В този контекст неформалната среща на министрите на образованието на Европейския 

съюз (ЕС) с комисар Наврачич прие „Декларация за насърчаване на гражданството и общите 

ценности на свобода, толерантност и недискриминация чрез образование“ (17 март 2015 г., 

Париж, по-долу Парижката декларация), определяща общи цели на ЕС като „гарантиране, че 

децата и младите хора придобиват социални, граждански и междукултурни компетентности, 

чрез насърчаване на демократични ценности и основни права, социално включване и 

недискриминация, както и активно гражданство“, „насърчаване на образованието на деца и 

младежи в неравностойно положение, и гарантиране, че образователните системи отговарят 

на техните нужди “, и „ насърчаване на междукултурния диалог чрез всички форми на 

обучение в сътрудничество с други съответни политики и заинтересовани страни “. 

Парижката декларация призовава за нови усилия за засилване на преподаването, което 

насърчава приобщаването чрез образование. Необходимо е да се надгражда положителният 

принос, който могат да направят децата чрез участие, като същевременно се потвърждават 

основните ценности, на които се основават европейските демокрации. Парижката декларация 

определя общи цели за държавите-членки и настоятелно призовава ЕС да осигури 

споделянето на добри практики, насочени към осигуряване на децата да придобият социални, 

граждански и междукултурни компетентности, насърчаване на образованието на деца в 

неравностойно положение и насърчаване на междукултурния диалог. 

 

2. Цели на CVS проекта 

В описания контекст, ценен принос за подобряване на качеството на живот в Европа 

имат дейностите, насочени към повишаване на знанията за европейските ценности и 

междукултурното съжителство. CVS проектът се основава на идеята, че участието в 

демократични общества е от съществено значение за намаляване на негативното въздействие 

на тези тенденции и че младите хора трябва да бъдат насърчавани да мислят за 

екологичните, социалните и икономическите проблеми, засягащи техния живот. 

CVS проектът прилага РРКДК на СЕ в началното училище. Образованието трябва да 

играе ключова роля в подготовката на индивидите като активни демократични граждани, 

дарявайки им способността да функционират като автономни индивиди, способни да избират 

и преследват собствените си цели в живота. 

Общата цел на CVS проекта е да насърчи демократичните и междукултурни 

компетентности както на учители, така и на ученици в контекста на началното училище, като 

се позовава на РРКДК на Съвета на Европа. Целите му са: 

-да се подобри достъпът на учителите до демократични и междукултурни 

образователни практики; 

-да се повишат знанията на учителите за демократичното и междукултурното 

образование; 

-да предоставят на учителите инструменти, техники и методи за насърчаване и оценка 

на демократичните и междукултурни компетентности на учениците; 

-да се насърчи развитието на демократичните и междукултурни компетентности на 

учениците; 
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-да се даде възможност на учениците да бъдат чути техните гласове, като им се 

предложи възможността да участват ефективно в обществения живот и в процесите на 

вземане на решения; 

- да се насърчи участието и да се подобри достъпът на ученици с мигрантски или 

малцинствен произход в училищния живот. 

 

3. Целеви групи на CVS Проекта 

 Непосредствените целеви групи на проекта са учителите и учениците на пет европейски 

начални училища, разположени в България (Мездра), Италия (Багерия), Норвегия (Берген), 

Испания (Винарос) и Румъния (Брашов). 

 Преки бенефициенти са около тридесет и пет учители и двеста ученици от училищата 

партньори. Дейностите по CVS проекта включват: 

-десет обучавани класове (ОК; два класа във всяко партньорско училище), които през 

първата година от проекта са били в трети клас; 

- трима учители от всяко училище, единият от които действа като основен учител (ОУ); 

- приблизително по двадесет и пет ученици във всеки ОК. 

 

Косвени бенефициенти са други учители, ученици, училищни служители, семействата 

на учениците и местните общности в градовете, където се намират училищата, и СЕ. 

След онлайн публикуването на резултатите от проекта, допълнителни косвени 

бенефициенти ще бъдат учители и ученици от други училища в Европа, които изберат да 

приложат CVS обучителен курс за учители и CVS учебна програма за деца. 

 

 

4. Дейности по CVS проекта 

Извършени са различни дейности за постигане на целите на проекта : 

- разработване, прилагане и тестване на CVS обучителен курс за учители; 

- разработване, прилагане и тестване на CVS учебна програма за деца; 

- разработване, прилагане и тестване на CVS мобилно приложение; 

-планиране и изпълнение на CVS проучване; 

-две краткосрочни съвместни обучения на персонала, насочени към учители: 

• първото обучение беше насочено към прилагане на CVS обучителен курс за учители. 

Проведе се в Мездра (България), през март 2019 г. и в него участваха десет учители; 

• второто обучение беше насочено към прилагане на CVS учебна програма за деца и 

използването на CVS мобилно приложение. Проведе се в Багерия (Италия) през септември 

2019 г. и в него участваха десет учители; 

- краткосрочен обмен на групи ученици, насочен към увеличаване на 

сътрудничеството на учениците с връстници от партньорски училища и споделяне на опит. 

Ще се проведе  в Берген (Норвегия), през май 2021 г .; 

- поредица от мултиплициращи събития на местно и международно ниво, насочени 

към разпространение на интелектуалните резултати, предвидени от проекта. Местните 

събития ще се проведат в училищата партньори, през пролетта на 2021 г., докато 

международната конференция ще се проведе в Берген, на 3-4 юни 2021 г. 
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5. Партньорски организации на CVS проекта 

 CVS проектът се характеризира със съвкупност между образователни, 

изследователски и иновационни дейности, и чрез използването на ИТ като двигател за 

системни усъвършенствания на обучението и повишаване на качеството на образователните 

действия на ниво начално училище. Партньорските организации са три държавни 

университета, пет държавни начални училища, една неправителствена организация и една 

софтуерна компания (вж. Фигура 1). 
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Фигура 1. Партньорски организации на CVS проекта 
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Таблица 1. Детайли за партньорските организации 

Organisation 

Организация 

Country 

Държава 

City 

Град 

Website 

Уебсайт 

Contact persons 

За контакти 

Università degli Studi di 

Palermo 

Университет в Палермо 

Italy 

Италия 

Palermo 

Палермо 

https://www.unipa.it/ Sonia Ingoglia (sonia.ingoglia@unipa.it) 

Alida Lo Coco (alida.lococo@unipa.it) 

Cristiano Inguglia (cristiano.inguglia@unipa.it) 

 

Universitetet I Bergen 

Университет в Берген 

Norway 

Норвегия 

Bergen 

Берген 

https://www.uib.no/ Nora Wiium (Nora.Wiium@uib.no) 

 

University of Surrey 

Университет в Съри 

UK 
Великобритания 

Guilford 

Гилдфорд 

https://www.surrey.ac.uk/  Martyn Barrett (m.barrett@surrey.ac.uk) 

Harriet Tenenbaum (h.tenenbaum@surrey.ac.uk) 

 

Secondary School "Ivan 

Vazov" 

Училище „Иван Вазов“ 

Bulgaria 

България 

Mezdra 

Мездра 

https://ivanvazov.com/  Vasilka Kolovska (vikolovska@gmail.com) 

Veneta Chobova (venirumenova@abv.bg)  

Borislava Ivancheva (borislava.ivancheva@abv.bg) 

 

Direzione D.S. "Giuseppe 

Cirincione" 

Училище „Giuseppe 

Cirincione" 

 

Italy 

Италия 

Bagheria 

Багерия 

http://www.gcirincione.gov.it/  Maria Assunta D'Aleo (assia735@gmail.com) 

Rosanna Balistreri (rosannabali@libero.it)  

Giovanna Sciortino (giovannastefania.sciortino@posta.istruzione.it) 

Slettebakken Skole 

Училище „Slettebakken“  

 

Norway 

Норвегия 

Bergen 

Берген 

https://www.bergen.kommune.n

o/omkommunen/avdelinger/slett

ebakken-skole  

Anita Shepherd (Anita.Shepherd@bergen.kommune.no) 

Henrik Skjerlie Daae (Henrik.SkjerlieDaae@bergen.kommune.no) 

Beathe-Kathrine Aasheim Moe (beathe-kathrine.moe@bergen.kommune.no) 

Kristine Myklebist (kristine.myklebust@bergen.kommune.no) 

 

Scoala Gimnaziala Nr. 9 

"Nicolae Orghidan" 

Училище "Nicolae 

Orghidan" 

Romania 

Румъния 

Brasov 

Брашов 

http://scoala9bv.ro/scoala9/  Cornelia Melcu (corneliamelcu13@gmail.com) 

Maria Andrada Muntean (andra_muntean60@yahoo.com)  

Maria Magdalena Bordas (ungureanu_magda@yahoo.com) 

 

CEIP "Manuel Foguet" 

Училище "Manuel Foguet" 

Spain 

Испания 

Vinaros 

Винарос 

https://mestreacasa.gva.es/web/

manuelfoguet  

Silvia Blasco (silviablascobuch@gmail.com) 

Miriam Barrachina Peris (miriamiues@yahoo.es)  

Mercé Garreta Papaceit (mgarretap@msn.com) 

 

Associazione ISI onlus 

Асоциация ISI onlus 

Italy 

Италия 

Palermo 

Палермо 

http://www.isionlus.org/  Francesca Liga (ligaf@unime.it) 

Maria Grazia Lo Cricchio (locricchio4@gmail.com)  

Nicolò Iannello (nicojannello@libero.it) 

Marco Amici (marco.amici@uniroma2.it) 

Rodax  

Родакс 

Romania 

Румъния 

Bucharest 

Букурещ 

https://www.rodax.ro/  George Marina (george.marina@rodax.ro) 

Mihai Stoica (mihai.stoica@rodax.ro) 

https://www.unipa.it/
mailto:sonia.ingoglia@unipa.it
mailto:alida.lococo@unipa.it
mailto:cristiano.inguglia@unipa.it
https://www.uib.no/
mailto:Nora.Wiium@uib.no
https://www.surrey.ac.uk/
mailto:m.barrett@surrey.ac.uk
mailto:h.tenenbaum@surrey.ac.uk
https://ivanvazov.com/
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=vikolovska%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
mailto:venirumenova@abv.bg
mailto:borislava.ivancheva@abv.bg
http://www.gcirincione.gov.it/
mailto:assia735@gmail.com
mailto:rosannabali@libero.it
mailto:giovannastefania.sciortino@posta.istruzione.it
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/slettebakken-skole
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/slettebakken-skole
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/slettebakken-skole
mailto:Anita.Shepherd@bergen.kommune.no
mailto:Henrik.SkjerlieDaae@bergen.kommune.no
mailto:beathe-kathrine.moe@bergen.kommune.no
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=kristine.myklebust%40bergen.kommune.no&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
http://scoala9bv.ro/scoala9/
mailto:corneliamelcu13@gmail.com
mailto:andra_muntean60@yahoo.com
mailto:ungureanu_magda@yahoo.com
https://mestreacasa.gva.es/web/manuelfoguet
https://mestreacasa.gva.es/web/manuelfoguet
mailto:silviablascobuch@gmail.com
mailto:miriamiues@yahoo.es
mailto:mgarretap@msn.com
http://www.isionlus.org/
mailto:ligaf@unime.it
mailto:locricchio4@gmail.com
mailto:nicojannello@libero.it
mailto:marco.amici@uniroma2.it
https://www.rodax.ro/
mailto:george.marina@rodax.ro


CVS Интелектуални продукти 

 

42 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. CVS ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ПРОДУКТИ 

 

 

 

За постигане на общата цел за насърчаване на демократичните и междукултурни (ДМ) 

компетентности на деца и учители в контекста на началното училище в CVS проекта бяха 

разработени и използвани четири свързани интелектуални продукта: (а) обучителен курс за 

учители, (б) учебна програма за деца, (в) мобилно приложение за обучители и учители и (г) 

научно проучване. 

Силните страни, на които се основават CVS интелектуалните продукти, включват: 

- теоретична рамка: приложение на РРКДК на СЕ в контекста на началното училище; 

- международен и мултидисциплинарен характер на участващия екип за разработка. 

Екипът е съставен от: Мартин Барет, който е водещ автор на РРКДК, седем изследователи, 

двама обучители, петнадесет учители от началните училища, урбанист- инженер по градско 

планиране и двама IT специалисти, идващи от шест европейски държави; 

- участие на учители и деца в преразглеждането на CVS интелектуалните резултати; 

- изградена система за оценка (на преподаване и учене) и оценка (на ученици), 

базирана на РРКДК; 

- интегрирането на ИТ в обучението, учебната програма и система за обобщение и 

оценка. 

 

CVS обучителен курс за учители включва поредица от дейности, обединени за 

овластяване на учителите, отговорни за преподаването на CVS учебната програма, като ги 

оборудва с компетентности за ДМ. Той е организиран в две програми, всяка с 

продължителност една седмица. Дейностите на двуседмичната програма за обучение 

насърчават компетентности от РРКДК на СЕ (например отвореност към културната на 

другите, умения за аналитично и критично мислене, съпричастност, гъвкавост и 

адаптивност). Университетът в Палермо координира разработването и внедряването в 

сътрудничество с Асоциация за идентичност, развитие и интеграция (ISI). 

 

CVS учебна програма за деца отразява поредица от дейности, които позволяват на 

девет и десет годишни ученици активно да упражняват своите ДМ компетентности в 

училище и в своите местни общности чрез дейности за участие в градското планиране, 

допринасяйки да се чуят техните гласове за техните нужди, възгледи и мечти по отношение 

на най-близките им „градски“ пространства. Програмата се основава на основната идея, че 

децата принадлежат към различни групи и общности и те трябва да поемат отговорността за 

тях; възрастните, които се грижат за децата, трябва да им помогнат в това. Възрастните могат 

да помогнат на децата да управляват адекватно тази отговорност, започвайки от по-близък 
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контекст (например, училището) до по-нататъшен контекст (например, градът). Децата не са 

граждани на бъдещето, те вече са граждани и техните гласове трябва да бъдат чути от 

политиците. Те трябва да бъдат главни действащи лица, способни да изразят своите нужди, 

възгледи и мечти за градските пространства в диалог с местните администрации. За тази цел 

CVS учебната програма предвижда участието на местни политици, занимаващи се с градския 

сектор, с които учениците могат да обсъждат своите предложения. 

Програмата е двугодишен курс, който се преподава в два модула: (а) Модул 1 “ 

Нашите гласове за нашите училища“, (б) Модул 2 “Нашите гласове за нашите градове“. 

Модул 1 е разработен съгласно проектно-базиран обучителен подход, а Модул 2 съгласно 

подхода учене чрез опит. Двата модула се преподават през цялата учебна година, следвайки 

петте стъпки на Опит, Сравнение, Анализ, Рефлексия и Действие.  

CVS учебната програма предвижда система от: 

-  оценка на преподаване и учене, която наблюдава и измерва ефективността на конкретна 

дейност и цялата програма за обучение,  

- оценка на степента на владеене на децата на ДМ компетентностите. 

Университетът в Палермо координира разработването и внедряването в 

сътрудничество с Асоциация за идентичност, развитие и интеграция (ISI). 

 

CVS мобилно приложение е ИТ инструмент, който позволява онлайн 

методологически надзор на обучители и учители по време на изпълнението CVS обучителен 

курс за учители и CVS учебна програма за деца. 

Двете му основни функции са да предоставят: 

- електронно „ръководство с инструкции“ за използване за CVS обучителен курс за 

учители и CVS учебна програма за деца, 

- инструмент за обобщение и оценка за обучители и учители, както и резултати от 

оценката за изследователи на CVS. 

CVS мобилно приложение работи на настолни компютри, лаптопи, таблети и мобилни 

устройства и е достъпно с вход чрез уебсайта на CVS: www.cvs-project.eu. 

РОДАКС (RODAX) е софтуерната компания, която разработва и поддържа CVS 

мобилното приложение. 

 

CVS проучването наблюдава всички дейности по CVS проекта и има основната цел 

да тества ефикасността на CVS обучителен курс за учители, CVS учебна програма за деца, и 

CVS мобилното приложение. По-конкретно, проучването има за цел да изследва: 

- компетентности на учителите за ДК преди и след курса на обучение, 

- детски компетентности за ДК преди и след обучението им по CVS учебна програма 

за деца, 

- удовлетвореност на учителите от CVS мобилно приложение, 

- знанията, уменията и нагласите на родителите към образованието за ДК, както и 

възгледите на съответните общности за образованието за ДК. 

Университетът в Съри е координатор на CVS проучването. 

 

Резултатите на CVS проучването могат да бъдат изтеглени и разгледани на следния 

линк: https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/ 

http://www.cvs-project.eu/
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