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CVS интелектуалните продукти са разработени в контекста на проекта Еразъм +
project 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
мобилно 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..

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

Референтна рамка на компетентностите за демократична култура
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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). ЕTова са компетентностите, които младите хора трябва да усвоят
чрез образованието, за да са 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, компетентният 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 и желани цели, към които хората се стремят 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.
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;
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- 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;
- 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
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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 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.

Референтна рамка на компетентностите за демократична култура

23

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.
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.
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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.
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;
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- 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.
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:
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- 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;
- 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.

Референтна рамка на компетентностите за демократична култура
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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.
ЗЗнания 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.
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;
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- 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.

Референтна рамка на компетентностите за демократична култура
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Оценяване на човешкото достойнство и човешките права

1

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

Основен

3

Защитава становището, че никой не може да бъде подлаган на изтезания или на
нечовешко или унизително отношение или наказание

Среден

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

Напреднал

2

4
5
6

7
8
9
10
11

Аргументира се, че специфичните права на децата трябва да бъдат зачитани и защитени от
обществото

Аргументира се, че всички публични институции трябва да зачитат, защитават и прилагат
правата на човека

Изразява становището, че всички закони трябва да бъдат в съответствие с
международните норми и стандарти за правата на човека

Оценяване на културното многообразие

Пропагандира възгледа, че трябва да сме толерантни към различните вярвания,
които се поддържат от другите в обществото

Основен

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
Изразява виждането, че културното многообразие трябва да бъде оценено
положително като актив за обществото

Аргументира, че междукултурният диалог трябва да се използва, за да ни помогне да
разпознаем различните си идентичности и културни принадлежности
Аргументира, че междукултурният диалог трябва да се използва за развиване на
уважение и култура на „живот заедно“

Среден
Напреднал
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Оценяване на демокрацията, справедливостта, безпристрастието, равенството и върховенството на закона
12

Аргументира се, че училищата трябва да учат учениците на демокрация и как да
действат като демократични граждани

13

Изразява виждането, че всички граждани трябва да бъдат третирани еднакво и
безпристрастно съгласно закона

14
15
16
17
18
19
20

21

Аргументира се, че законите винаги трябва да се прилагат справедливо

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

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
Изразява подкрепа за виждането, че онези, на които е поверена законодателната
власт, трябва да бъдат подчинени на закона и на подходящ конституционен надзор

Аргументира се, че трябва да има ефективни средства за защита срещу действията
на публичните органи, които нарушават гражданските права

Отвореност към културните различия

Проявява интерес към изучаване на вярванията, ценностите, традициите и
мирогледа на хората

Основен

Изразява любопитство към други вярвания и интерпретации и други културни
ориентации и принадлежности

Среден

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

Напреднал

24

Изразява признателност за възможността да има опит от други култури

26

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

27

Уважение

Дава пространство на другите да изразят себе си

Основен

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

Среден

Изразява уважение към религиозните различия

Напреднал

28

Изразява уважение към другите хора като равни човешки същества

30

Изразява уважение към хора, които са с различен социално-икономически статус от
самия него

29

31

32

Напреднал

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

Изразява интерес към пътуване до други страни

25

Среден

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

22
23

Основен

Изразява уважение към хората, които имат различни политически мнения
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Гражданско мислене

33

Изразява готовност за сътрудничество и работа с другите

Основен

35

Изразява ангажираност да не бъде страничен наблюдател, когато се нарушават
достойнството и правата на другите

Среден

Упражнява задълженията и отговорностите на активното гражданство на местно,
национално или глобално ниво

Напреднал

34

36
37
38

Сътрудничи с други хора за каузи от общ интерес

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

Предприема действия, за да бъде информиран за гражданските проблеми

Отговорност

39

Показва, че той / тя поема отговорност за своите действия

Основен

41

Подава необходимата работа навреме

Среден

Последователно отговаря на ангажиментите към другите

Напреднал

40
42
43

44

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

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

Самоефикасност

Изразява вяра в собствената си способност да разбира проблемите

Основен

Изразява вяра в собствената си способност да се ориентира в препятствия, когато
преследва цел

Среден

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

Напреднал

45

Изразява убеждението, че той / тя може да извършва дейности, които е планирал

47

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

49

Показва увереност, че той / тя знае как да се справи с непредвидени ситуации
поради своята находчивост

46

48
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Толерантност към неопределеност

50

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

Основен

52

Чувства се комфортно в непознати ситуации

Среден

51
53
54
55
56
57

58
59
60
61
62
63

64

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

Справя се с несигурността по положителен и конструктивен начин
Работи добре при непредсказуеми обстоятелства

Изразява желание да бъдат променени собствените му идеи и ценности
Радва се на предизвикателството да се справи с двусмислени проблеми
Изразява удоволствие от справянето със сложни ситуации

Умения за самостоятелно учене

Показва способност за идентифициране на ресурси за учене (напр. хора, книги,
интернет и др.)

Основен

Може да научи за нови теми с минимален надзор

Среден

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

Напреднал

Търси изясняване на нова информация от други хора, когато е необходимо
Може да оцени качеството на собствената си работа

Показва способност за наблюдение, дефиниране, приоритизиране и изпълнение на
задачи без пряк надзор

Умения за аналитично и критично мислене

Може да идентифицира прилики и разлики между новата информация и това,
което вече е известно

Основен

Може да оцени рисковете, свързани с различни опции

Среден

Може да идентифицира всякакви несъответствия или различия в анализираните
материали

Напреднал

65

Използва доказателства в подкрепа на своите мнения

67

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

69

Може да използва изрични и конкретизирани критерии, принципи или ценности,
за да прави преценки

66

68
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Умения за слушане и наблюдение

70

Слуша внимателно различни мнения

Основен

72

Гледа жестовете на говорителите и езика на тялото, за да си помогне да разбере
значението на това, което казват

Среден

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

Напреднал

71

73
74

75

Слуша внимателно други хора

Може да слуша ефективно, за да дешифрира значенията и намеренията на друг
човек
Забелязва как хората с други културни принадлежности реагират по различен
начин на една и съща ситуация

Емпатия

76

Може да разпознае кога някой се нуждае от помощта му

Основен

78

Опитва се да разбере по-добре приятелите си, като си представя как изглеждат
нещата от тяхна гледна точка

Среден

Изразява виждането, че когато той / тя мисли за хората в други страни, той / тя
споделя техните радости и скърби

Напреднал

77

79
80
81

82
83
84

85
86
87

Изразява съчувствие към лошите неща, които той / тя е виждал да се случват на
други хора

Взема предвид чувствата на други хора, когато взема решения

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

Гъвкавост и адаптивност

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

Основен

Адаптира се към нови ситуации, като използва ново умение

Среден

Приема социокултурните конвенции на други културни целеви групи при
взаимодействие с членовете на тези групи

Напреднал

Може да промени решенията, които е взел, ако последиците от тези решения
показват, че това се изисква
Адаптира се към нови ситуации, като прилага знания по различен начин

Може да модифицира собственото си поведение, за да го направи подходящо за
други култури
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Езикови, комуникативни и многоезични умения

88

Може да изразява мислите си по даден проблем

Основен

90

Задава въпроси, които показват неговото / нейното разбиране за позициите на
други хора

Среден

Може да посредничи езиково в междукултурния обмен, като превежда, тълкува
или обяснява

Напреднал

89

91
92
93

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

Може да възприеме различни начини за изразяване на учтивост на друг език

Може да избегне успешно междукултурни недоразумения

Умения за сътрудничество

94

Изгражда положителни отношения с други хора в група

Основен

96

Работи за изграждане на консенсус за постигане на групови цели

Среден

Генерира ентусиазъм сред членовете на групата за постигане на споделени цели

Напреднал

95
97
98

99

Когато работи като член на група, извършва своята част от работата на групата
Когато работи като член на група, информира другите за всякаква подходяща или
полезна информация
Когато работи с други хора, подкрепя други хора, въпреки различията в гледните
точки

Умения за разрешаване на конфликти

100

Може да общува с конфликтни страни по уважителен начин

Основен

102

Може да помогне на другите да разрешат конфликти, като подобри разбирането
им за наличните опции

Среден

Редовно инициира комуникация, за да помогне за разрешаването на
междуличностни конфликти

Напреднал

101

103
104
105

Може да идентифицира варианти за разрешаване на конфликти

Може да насърчи страните, участващи в конфликти, да се изслушват и да споделят
своите проблеми и опасения

Може да се справи ефективно с емоционалния стрес, безпокойството и
несигурността на други хора в ситуации, включващи конфликт

Знания и критично разбиране за себе си

106

Може да опише собствената си мотивация

Основен

108

Може да разсъждава критично върху собствените си ценности и убеждения

Среден

Може да разсъждава критично върху собствените си предразсъдъци и стереотипи
и какво се крие зад тях

Напреднал

107

109
110
111

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

Може да рефлектира критично върху себе си от редица различни гледни точки

Може да разсъждава критично върху собствените си емоции и чувства в широк
спектър от ситуации
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112
113
114
115
116

Знания и критично разбиране за език и общуване

Може да обясни как тонът на гласа, зрителният контакт и езикът на тялото могат да
подпомагат комуникацията

Основен

Може да опише социалното въздействие и ефекти върху други от различни
стилове на общуване

Среден

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

Напреднал

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)

Може да разсъждава критично върху различните комуникативни конвенции, които
се използват в поне една друга социална група или култура
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Знания и критично разбиране за света

Може да обясни значението на основните политически понятия, включително
демокрация, свобода, гражданство, права и отговорности

Основен

Може да обясни защо всеки има отговорност да зачита човешките права на
другите

Може да опише основни културни практики (напр. хранителни навици, методи на
приветствие, начини за обръщане към хората, учтивост) в една друга култура
Може да разсъждава критично как неговият / нейният светоглед е само един от
многото мирогледи
Може да оцени въздействието на обществото върху природата, например
по отношение на нарастването на населението, развитието на населението,
потреблението на ресурси

Може да рефлектира критично върху рисковете, свързани с екологичните щети

Може да обясни универсалната, неотменима и неделима природа на правата на
човека

Среден

Може да разсъждава критично върху връзката между правата на човека,
демокрация, мир и сигурност в един глобализиран свят

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
Може да обясни опасностите от обобщаването от индивидуалното поведение на
цяла култура

Може да разсъждава критично върху религиозните символи, религиозните ритуали
и религиозната употреба на езика
Може да опише ефектите, които пропагандата има в съвременния свят

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

Може да опише разнообразните начини, по които гражданите могат да влияят на
политиката
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
Може да обясни защо няма културни групи, които имат фиксирани присъщи
характеристики

Може да обясни защо всички религиозни групи постоянно се развиват и променят
Може да разсъждава критично как историята често се представя и преподава от
етноцентрична гледна точка

Може да обясни националните икономики и как икономическите и финансовите
процеси влияят върху функционирането на обществото

Напреднал

Референтна рамка на компетентностите за демократична култура

37

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 20те 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.

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
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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
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
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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;
- 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;
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• 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.

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).
Фигура 1. Партньорски организации на CVS проекта
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Таблица 1. Детайли за партньорските организации
Organisation

Country

City

Website

Contact persons

Организация

Държава

Град

Уебсайт

За контакти

Италия

Палермо

Università degli
Studi di Palermo
Университет в
Палермо
Universitetet I
Bergen
Университет в
Берген

Italy

Palermo

https://www.unipa.
it/

Norway

Bergen

Норвегия

Берген
Guilford

Secondary
School “Ivan
Vazov”
Училище „Иван
Вазов“

Bulgaria

Mezdra

България

Мездра

Direzione D.S.
“Giuseppe
Cirincione”

Italy

Bagheria

Италия

Багерия

Гилдфорд

https://www.uib.no/

Nora Wiium (Nora.Wiium@uib.no)

https://www.surrey.
ac.uk/

Martyn Barrett (m.barrett@surrey.ac.uk)

https://ivanvazov.
com/

Vasilka Kolovska (vikolovska@gmail.com)

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

Veneta Chobova (venirumenova@abv.bg)
Borislava Ivancheva (borislava.ivancheva@abv.bg)

http://www.
gcirincione.gov.it/

Maria Assunta D’Aleo (assia735@gmail.com)
Rosanna Balistreri (rosannabali@libero.it)
Giovanna Sciortino (giovannastefania.sciortino@
posta.istruzione.it)

Училище
„Giuseppe
Cirincione”

Училище
„Slettebakken“

Alida Lo Coco (alida.lococo@unipa.it)
Cristiano Inguglia (cristiano.inguglia@unipa.it)

University of
UK
Surrey
Университет в Великобритания
Съри

Slettebakken
Skole

Sonia Ingoglia (sonia.ingoglia@unipa.it)

Norway

Bergen

Норвегия

Берген

https://www.bergen.
kommune.no/
omkommunen/
avdelinger/
slettebakken-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

Brasov

Румъния

Брашов

http://scoala9bv.ro/
scoala9/

Cornelia Melcu (corneliamelcu13@gmail.com)
Maria Andrada Muntean (andra_muntean60@
yahoo.com)
Maria Magdalena Bordas (ungureanu_magda@
yahoo.com)
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CEIP “Manuel
Foguet”
Училище
“Manuel Foguet”
Associazione ISI
onlus
Асоциация ISI
onlus

Spain

Vinaros

Испания

Винарос

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

Silvia Blasco (silviablascobuch@gmail.com)
Miriam Barrachina Peris (miriamiues@yahoo.es)
Mercé Garreta Papaceit (mgarretap@msn.com)

Italy

Palermo

Италия

Палермо

http://www.isionlus.
org/

Francesca Liga (ligaf@unime.it)
Maria Grazia Lo Cricchio (locricchio4@gmail.com)
Nicolò Iannello (nicojannello@libero.it)

Rodax

Romania

Bucharest

Родакс

Румъния

Букурещ

https://www.rodax.
ro/

Marco Amici (marco.amici@uniroma2.it)

George Marina (george.marina@rodax.ro)
Mihai Stoica (mihai.stoica@rodax.ro)

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
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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 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.
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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/
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CVS ОБУЧИТЕЛЕН КУРС
ЗА УЧИТЕЛИ

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която
може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

ПРИЗНАТЕЛНОСТ

CVS обучителен курс за учители бе
разработен благодарение на:
Beathe-Kathrine Aasheim Moe
Rosanna Balistreri
Miriam Barrachina Peris
Martyn Barrett
Silvia Blasco
Maria Magdalena Bordas
Veneta Chobova
Maria Asunta D’Aleo
Martina Di Marco
Mercè Garreta Papaceit
Nicolò Maria Iannello
Sonia Ingoglia
Cristiano Inguglia
Borislava Ivancheva
Vasilka Kolovska
Francesca Liga
Alida Lo Coco
Maria Grazia Lo Cricchio
Anamaria Marina
George Marina
Cornelia Melcu

Maria Andrada Muntean
Kristine Myklebust
Pietro Sardina
Giovanna Sciortino
Anita Shepherd
Mihai Stoica
Henrik Skjerlie Daae
Harriet Tenenbaum
Nora Wiium

ПРЕДГОВОР

CVS обучителен курс за учители включва поредица от дейности (съдържащи
стандартизирани и персонализирани учебни материали), обединени за повишаване
на знанията на учителите за теоретичните и практическите характеристики,
залегнали в основата на образование за демократично гражданство (ОДГ),
образование за правата на човека (ОПЧ) и междукултурно образование (МО),
както и техните демократични и междукултурни (ДМ) компетентности. В курса се
прилага Референтната рамка на компетентностите за демократична култура на
Съвета на Европа(РРКДК) (RFCDC; Barrett, 2020; Barrett et al., 2018a, 2018b, 2018c) концептуален модел на демократичните и междукултурни компетентности, в които
гражданите трябва да участват ефективно в култура на демокрация - в контекста на
началното образование. Вижте въведение в CVS интелектуални продукти за кратко
описание на РРКДК, CVS проекта и CVS учебна програма за деца.
CVS обучителен курс за учители е разработен като програма, насочена главно
към учителите, които се интересуват от прилагането на CVS учебната програма в
своите класове. Също така може да се използва и като самостоятелен инструмент
за обучение.
CVS обучителен курс за учители е разработен в четири последователни
стъпки. Първо, ние избрахме някои от най-добрите учебни ресурси и материали,
които вече съществуват в областта на ОДГ, ОПЧ и МО. След това, организирахме
учебните ресурси и материали (добавяйки към тях и някои, разработени от нашия
собствен екип), за да създадем учебна програма от пет модула (вж. Въведението
за повече информация относно структурата на курса). Тествахме CVS обучителния
курс за учители във всички държави партньори, включващи учители от началните
училища. Променихме някои дейности въз основа на обратната връзка, получена
от тестването на място, и ги публикувахме в CVS наръчника за курса ( може да се
изтегли от уеб сайта на CVS, https://www.cvs-project.eu/)
Възможността за съвместна работа по тези теми беше приветствана от
всички партньори, тъй като сътрудничеството само по себе си е междукултурен
процес. Опитахме се да обединим опит и идеи, за да изготвим този наръчник, който
да помогне в обучението на преподаватели, обучаващи се в областта на ОДГ, ОПЧ
и МО. Наръчникът е фокусиран основно върху практическото измерение; поради
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тази причина е отделно ограничено пространство на теоретичните концепции, за да има
повече място за практически дейности.
Настоящето издание в разделено в три глави. Глава 1 е посветена на описание на
структурата на CVS обучителния курс за учители. Глава 2 е посветена на конкретното описание
на всяка дейност от програмата. Включва: цел, източници, компетентности от РРКДК,
необходими материали, участници, продължителност, време за подготовка, инструкции
стъпка по стъпка, съвети за модератора и работен лист. Глава 3 е посветена на системата за
обобщение и оценка.
CVS обучителен курс за учители е интегриран със CVS мобилно приложение- ИТ
инструмент, съставен за позволяване на онлайн методологически надзор на обучители по
време на изпълнението на програмата. Цялата информация за структурата на CVS обучителен
курс за учители, дейностите и процедурите за обобщение и оценка, съдържащи се в този
наръчник е достъпна онлайн. CVS мобилното приложение работи на настолен компютър,
лаптоп, таблет и мобилно устройство и е достъпно с вход чрез уебсайта на CVS: https://www.
cvs-project.eu/cvs-app/cvs-app-home/.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
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ГЛАВА 1.
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CVS обучителен курс за учители е разработен, за да бъде приложен по време
на пет дневен обучителен курс. Структурата за всеки ден може да бъде разделена на
девет отделни тренировъчни сесии, всяка с продължителност около два- три часа.
Първият обучителен ден е насочен към представяне на курса и насърчаване
на опознаване и сътрудничество между участниците. Въвеждат се РРКДК и
компетентносно-ориентираният подход в образованието, които насърчават
учителите да разсъждават върху собствените си преподавателски практики от гледна
точка на компетентностите. Друга цел е да се помогне на участниците да открият
различни значения и перспективи, свързани с културата, идентичността, уважението
и други основни понятия. Участниците преживяват и „социално изключване“ чрез
ролева игра, по време на която се насърчава дискусия за положителни и отрицателни
чувства и обсъждане на темите за съпричастност и различните перспективи. В
началото на сесията участниците попълват „Въпросник за очакванията“.
Вторият обучителен ден е насочен към подпомагане на учителите да
преодолеят стереотипите и повишат осведомеността си относно факта, че всеки
човек е носител на културно многообразие. Анализира се теорията, свързана с
предразсъдъците, ксенофобията и дискриминацията (и нейната превенция)
и значението на ефективната междуличностна комуникация в контекста на
демократичното и междукултурно (ДМ) образование.
Третият обучителен ден е предназначен да представи проблемите
на стереотипизацията, различията и равенството на възможностите, да
изследва стереотипите и предразсъдъците на участниците и да повиши тяхната
осведоменост за техните собствени педагогически практики, които да се насочат
към междукултурната педагогика. Участниците идентифицират възможностите за
междукултурно обучение от многостранните и динамични измерения на различни
идентичности и култури, докато се учат един от друг.
Четвъртият обучителен ден има за цел да подобри способността на
учителите да управляват екипната работа, да си представят идеалното училище
за себе си и за своите ученици и да спомогне за повишаване на осведомеността
за това, от което се нуждаем, за да могат всички ученици да се възползват от
училищните ресурси. Включен е и размисъл върху съвместимостта на РРКДК със
съответните национални образователни системи.
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Петият обучителен ден е насочен към упражняване на метакогнитивни умения
(знанието за това какво знаем и как научаваме нови неща), както и към развиване на
самочувствие и позитивно отношение към себе си и другите. В края на сесията участниците
попълват „Въпросник за окончателна оценка“.
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Ден 1

9.30 - 9.45

Дейности

Компетентности съгласно РРКДК

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права

Въведение от обучителите

Оценяване на културното многообразие

Попълване на „Въпросник за очакванията“.

Умения за аналитично и критично мислене
Умения за сътрудничество
Езикови, комуникативни и многоезични умения

9.45 - 10.15
Дейност за разчупване на леда: 1.
Човешко бинго

Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране за света ( политика, човешки права,
култура)

10.15 - 10.45
Въведение в курса и РРКДК
10.45 - 12.30
2. Групови дейности за РРКДК
14.00 - 15.00

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права

3. Проучване на комикс

Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия

15.00 - 16.30

Толерантност към неопределеност

4. Да бъдеш в чужди обувки

Умения за аналитично и критично мислене
Емпатия

16.30-17.00

Умения за аналитично и критично мислене

5. Телеграф

Умения за слушане и наблюдение
Знания и критично разбиране за света ( политика, човешки права,
култура)
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Ден 2

9.30 - 10.30

Дейности

6. Идентификационни карти
10.30 - 12.30
7. Насърчаване на разбиране и уважение
14.00 - 16.00
8. Бариери в комуникацията

Компетентности съгласно РРКДК

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права
Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия
Толерантност към неопределеност
Емпатия
Знания и критично разбиране за света (човешки права, култура,
религии)
Емпатия

Умения за аналитично и критично мислене
Умения за слушане и наблюдение

16.00 - 17.00
5. Телеграф

Езикови, комуникативни и многоезични умения
Знания и критично разбиране за света ( политика, човешки
права, култура, религия)
Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране за език и общуване
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Ден 3

9.30 - 10.00

Дейности

9. Лимони (или Картофи)
10.00 - 12.30
10. Разрушаване на стереотипи

Компетентности съгласно РРКДК

Оценяване на културното многообразие
Оценяване на демокрацията,
безпристрастието

справедливостта,

Отвореност към културните различия
Гражданско мислене
Емпатия
Знания и критично разбиране за света ( политика, човешки
права, култура, религия)

14.00 - 16.00
11. Приобщаващи училища
16.00 - 17.00
5. Телеграф

Знания и критично разбиране за себе си

Оценяване на човешкото достойнство и човешките
права
Оценяване на културното многообразие
Емпатия
Умения за слушане и наблюдение
Толерантност към неопределеност
Умения за аналитично и критично мислене
Знания и критично разбиране за света ( политика, човешки
права, култура, религия)
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Ден 4

9.30 - 10.00

Дейности

12. Огледалце, говори ми

Уважение

Компетентности съгласно РРКДК

Отвореност към културните различия
Толерантност към неопределеност

10.00 - 11.00

Умения за аналитично и критично мислене

13. Дилемата на затворника

Емпатия
Умения за сътрудничество

11.00 - 12.30

Умения за разрешаване на конфликти

Дискусия: как да управляваме конфликти
в класната стая и да насърчаваме
сътрудничеството?

Знания и критично разбиране за себе си

14.00 - 16.00

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

14. Мечтаното училище
16.00 - 17.00
15. Съвместимост и полезност на
РРКДК със съответните национални
образователни системи на участниците

Отговорност
Умения за самостоятелно учене

Отвореност към културните различия
Гражданско мислене
Езикови и комуникативни умения
Умения за аналитично и критично мислене
Умения за слушане и наблюдение
Емпатия
Гъвкавост и адаптивност
Умения за сътрудничество
Знания и критично разбиране за света ( политика, човешки
права, култура, религия)
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Ден 5

9.30 - 10.00

Дейности

16. Учене от неприятни преживявания

Компетентности съгласно РРКДК

Толерантност към неопределеност

Умения за аналитично и критично мислене
Умения за сътрудничество

10.00 - 11.00

Емпатия

17. Писма до следващото поколения

Знания и критично разбиране за себе си

11.00 - 11.30

Отвореност към културните различия

Попълване на „Въпросник за окончателна
оценка“.
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1. Човешко бинго
Цел

Да се опознаят участниците

Източник на дейността

Tra.C.I.E.

Компетентности

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права
Оценяване на културното многообразие
Езикови, комуникативни и многоезични умения

Материали
Участници

По едно копие от листа с въпроси и молив за всеки участник
Флипчарт и маркери
Цялата група

Продължителност

20 минути

Подготовка

Направете копие на листа с въпроси на флипчарта

Инструкции стъпка по стъпка


Раздайте листа с въпроси и моливи



Обяснете на участниците, че всеки трябва да намери по едни партньор и да му зададе
по един въпрос от списъка. Ако отговорът е положителен трябва да запишат името на
участника в съответното поле.



Тогава двойката се разделя и всеки отива при друг участник, за да му зададе своя въпрос.



Помнете, че целта на играта е да съберете най– много различни имена в полето.



Който успее пръв да запълни всички полета с имена извиква “Бинго!”. Той печели.

Насоки за модератора
Можете да проведете кратка дискусия за това, което хората са разбрали един за друг.
Започнете с въпроса дали им е харесало да играят. След това говорете за разнообразието от
умения и интереси в групата и какви културни влияния могат да открият в начина, по който
отговарят на различните въпроси. Например: Дали броят на мъжете и жените, които готвят и
шият е равен? И т.н. Желателно е да бъдете кратки.
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ВЪПРОСИ

Намерете някой в групата,

който да попитате „Вие ли сте някой, който ...?“ Опитайте се да
получите различно име във всяко поле:
ИМЕ
Наскоро е ремонтирал своето жилище ___________________________________________________________
Обича да готви ______________________________________________________________________________________
Е посетил друга Европейска страна _______________________________________________________________
Живее с други членове на своето семейство _________________________________________ ___________
Редовно чете вестници _____________________________________________________________________________
Сам шие дрехите си ________________________________________________________________________________
Обича футбол________________________________________________________________________________________
Има домашни любимци_____________________________________________________________________________
Може да свири на музикален инструмент__________________________________________________________
Има родители, или баба и дядо родени в друга държава_________________________________________
Може да говори чужд език ,различен от английския _____________________________________________
Е пътувал извън Европа _____________________________________________________________________________
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2. Групова дейност свързана с Референтната рамка РРКДК
Цел

Да фокусира вниманието на участниците върху компетентностноориентирания подход в образованието. Да ги насърчи да разсъждават
върху собствените си преподавателски практики от гледна точка на
компетентностите.

Източник на дейността

Предоставена от Мартин Барет и базирана на дейност, предварително
разработена от Луиза Блек

Компетентности

Умения за аналитично и критично мислене
Умения за сътрудничество
Езикови, комуникативни и многоезични умения
Знания и критично разбиране за себе си

Материали

Лист и химикалка за водене на записки
Флипчарт и маркери

Участници

Групи от по 5 учители

Продължителност

45 минути

Подготовка

Не

Инструкции стъпка по стъпка


Задайте на участниците следните въпроси:
► Запознати ли сте с използването на компетентности във вашата ежедневна работа?
► Можете ли да дадете примери за различните компетентности, към които в момента се
насочвате във вашето преподаване?
► Каква, според вас е ползата от това да се преподава, чрез програма, която използва
компетентности (за разлика, да речем от базираната на знания програма)?
► Направете сравнение и съпоставка на дейностите, които бихте използвали при
преподаване, чрез компетентностен подход (в сравнение с тези, при подход базиран на
знания).



Всеки участник трябва да отговори на въпросите индивидуално (10 минути)



След това участниците се разпределя в малки групи, сравняват и обсъждат своите отговори
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помежду си (20 минути)


Всички участници се събират заедно, по един представител от група съобщава техните
обобщени отговори и изводи. Следва дискусия в цялата група (10 минути)



Правят се общи изводи, които се записват на флипчарта. (5 минути)
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3. Проучване на комикс

Цел
Източник на дейността

Да се помогне на участниците да открият различни значения и перспективи, свързани
с културата, идентичността, уважението и други основни понятия
TASKs for democracy

Компетентности

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права
Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия
Толерантност към неопределеност
Умения за аналитично и критично мислене
Емпатия
Умения за аналитично и критично мислене
Умения за слушане и наблюдение
Знания и критично разбиране за света ( политика, човешки права, култура)

Материали

Копие на комикса за всяка група Работен лист 2
Принтиран комикс

Участници

Групи от по 5 учители

Продължителност

45 минути

Подготовка

Направете достатъчно копия от комикса
Масите трябва да са подредени така, че групите да работят лесно и да може след
приключване на груповата работа да се проведе дискусия

Инструкции стъпка по стъпка


Раздайте карикатурите и помолете учителите, разделен в групи по 5 да ги “прочетат” и
измислят въпроси , базирани на тяхното съдържание



Помолете всяка група да запише най–важните си въпроси на дъската



След като го направят, отбележете общото и различното във въпросите на различните
групи



Участниците индивидуално отговарят на въпросите от работния лист
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 След като приключат, те мога да обсъдят своите отговори помежду си


Помолете участниците да формират нови групи и да обсъдят въпросите, които намират
за най-интересни измежду собствените си въпроси на дъската и тези на листа със задачи

 Помолете микро групите да докладват пред останалите. Проведете дискусия за разбор на
базата на избора на въпроси от групата
 Участниците записват три основни извода, които са си направили при този обмен на
информация
Насоки за модератора
 Използването на карикатури и процесът на попълване на въпросника може да породи
оживена дискусия. Удивително е колко добре участниците доброволно се изразяват за
карикатури. Предимството на графичните материали е, че те са толкова лесно достъпни
за учителя и така незабавно мотивиращи за повечето ученици
 Имайте предвид, че карикатурата е просто „моментна снимка“ и че при обсъждането й
трябва да бъде поставена в контекст
.
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РАБОТЕН ЛИСТ 2
Отговорете на следните въпроси, индивидуално.
► Кои три кутии бихте избрали? Можете да ги оцветите.
► Коя бихте избрали за ваша любима? Може да я оцветите в червено.
► Защо я изгубихте?
► Защо тези кутии са толкова ценни и незаменими?
► Какво ще бъде съдържанието на вашите три кутии?
► Какви предмети ще поставите в тях?
► Коя кутия ще пренебрегнете? Защо?
► Според вас има ли причина някои от кутиите да са поставени заедно? Каква е връзката
между тях?
► Смятате ли, че има причина някои кутии да са отделени?
► Какво би попитал човек, изгубил някоя от кутиите в центъра за изгубени вещи? Какво
биха му отговорили?
► Каква история се крие зад загубата?
► Коя кутия бихте отнесли в Центъра за изгубени вещи?
► Тези етикети означават ли “собственост”? Защо? Защо не?
► Как бихте описали отношението на служителя в Центъра за изгубени вещи?
► Какви събития, думи или истории могат да бъдат в кутиите за култура, чест, здрав разум и
уважение?
Обсъдете вашите предпочитания и отговори с човека до вас. Кои са приликите и разликите
във вашия избор и отговори?
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4. Да бъдеш в чужди обувки
Цел

Източник на дейността
Компетентности

Помагане на участниците да преживеят „социално изключване“ чрез ролева
игра, насърчаване на дискусия за положителни и отрицателни чувства и
развиване на съпричастност и множество перспективи. Ролевата игра може
лесно да бъде адаптирана към използване в класната стая
TASKs for democracy

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права
Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия
Толерантност към неопределеност
Емпатия
Знания и критично разбиране за света:политика, човешки права, култура,
религии

Материали

Работен лист с ролева ситуация , химикалки, листове хартия

Участници

3 групи от учители

Продължителност

80 минути

Подготовка

Копирайте и изрежете необходимия брой ролеви карти. Подредете
класната стая, за да има достатъчно място за игра на роли (необходимо е да
използвате две класни стаи, ако едната е твърде малка

Инструкции стъпка по стъпка



Кажете накратко на учителите, че в следващата сесия те ще играят и ще обсъждат
ежедневни ситуации



Разделете учителите в три групи, следвайки ролите на ситуацията в задачата



Преди да раздадете ролевите карти, кажете на участниците, че трябва да играят и да
решат ситуациите на ролевите карти. Всеки от групата трябва да получи шанс да участва.



Участниците получават около 30 минути, за да обсъдят ситуацията, да намерят решение
и да разпределят роля на всеки член на групата.



Можете да запишете ролевата игра или да направите снимки, които можете да използвате
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за по-нататъшни дейности или разбор и размисъл.


След като завършите стъпки 1 и 2, можете да започнете да разсъждавате, като помолите
участниците да разкажат на целия клас за техните мисли и чувства относно ситуациите.
Може да зададете следните въпроси:
► Кое беше трудно да се изиграе, коя роля беше дразнеща, смешна и т.н?
► Имало ли е подобни ситуации във вашето общество, квартал, училище?
► Попитайте участниците могат ли да използват тази ролева игра в техния час по български
език, в часовете за демократично гражданство и т.н. Какво биха променили, за да отговаря
ситуацията по–добре на нуждите на децата от техния клас?
► Накарайте участниците да довършат следните изречения (индивидуално) като ги
уверите за пълната конфиденциалност на техните отговори:
 Преди да говорим за разнообразието днес, не бях наясно със следното …………..

……………………………….…………….………………………………………………....................................................................................
……………………………….…………….……………………………………..................................................................................…….….…

 По време на обучението си спомних събитие, при което се чувствах различен /
изключен ……….…...………………………………….............................................…………….…………………
……………………………….…………….………………………………...................................................................................………..………

 След като присъствах на тази сесия, чувствам, че има нужда да се справим с
многообразието в училище / няма нужда да се занимаваме с многообразието,
защото ……………………………….…………...........................................………………………………………….
…………………………… ….………….……………………………………………….................................................................................…

 Допълнителни коментари, които искате да добавите ...........……………................…………
……………………………….………….……………………………………………….....................................................................................…
……………………………….…….....................................................................................…….…………………………………………………

Насоки за модератор


При стъпка 3, дайте възможност и време на учителите да помислят. Понякога е необходимо
време да си спомниш отминала случка, но не ги насилвайте да споделят неприятни ситуации



За реализиране на ситуацията не се ограничавайте само с предложеното тук, можете
да представите същата тема като използвате друга ситуация, скеч и т.н.
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РАБОТЕН ЛИСТ
СИТУАЦИЯ

Инструкции и материали
Нуждаете се единствено от лист хартия за герой В, която да го определя като ПОЛИЦАЙ.
1. Изберете учители за роля A и ги изпратете в друга класна стая.
2. Прочетете ситуацията на останалите. Всеки може да си измисли езикът , който ще се
използва в града, в който идват героите с роли А.
3. Изберете полицай и му дайте листа с описание на неговата роля.
4. Поканете учителите с роля А да влязат в стаята.
5. Цялата група се опитва да избягва контакти с новопристигналите – семейство мигранти
роля A.
6. Полицаят влиза в стаята и разяснява ситуацията.
7. Наблюдавайте как групата ще разреши ситуацията.
Ситуация
Един ден в нашия щастлив, чист и приятелски град идва семейство мигранти, които говорят
непознат език. Целият град отказва да контактува със семейство, което говори език, който те
не разбират.
Роля A (3 – 4 учители)

Във вашата страна има война и вие трябва да отидете със своето семейство в друга държава. Вие вървите по
улиците и парковете и се опитвате да заговорите хората, за да им обясните ситуацията, в която сте изпаднали.
Вие сте уморени и гладни. Но никой не говори вашия език. Опитайте се да им обясните, че сте готов на
всякаква работа за храна и подслон.
Роля Б (цялата група)

Цялата група трябва да говори на някакъв измислен език и да се преструва,че не разбира български.
Опитвайте се да избягвате контакти със семейството. Накрая двама от вас отиват при Полицая, за да се
оплачат от новодошлите и да му кажат, че присъствието на тези хора в града им е нежелано.

Роля В (кулминационна роля)

Вие сте полицай. Жители на града идват при вас, за да се оплачат, че в града има семейство, което се разхожда
по улиците и парковете. Вие също не ги харесвате. Но се опитвате да ги разберете, защото говорите малко
техния език. Разбрали сте, че е трябвало да напуснат страната си, защото там има война, и че бащата е
известен учен. Обяснявате тази ситуация на цялата група и наблюдавате техните реакции. (Тези обяснения
трябва да направите на български).
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5. Телеграф
Цел

Да се направи оценка на обучителния курс

Източник на дейността

Tra.C.I.E.

Компетентности

Емпатия
Умения за аналитично и критично мислене
Умения за слушане и наблюдение

Материали

Не

Участници

Цялата група

Продължителност

10 минути

Подготовка

Не

Инструкции стъпка по стъпка


Поканете участниците да си помислят за няколко минути за обучителния курс и след
това да споделят своето мнение като използват три думи – положителна, отрицателна и
обобщаваща. Например : интензивен – главоболие – уморен.



Запишете на флипчарта това, което казва всеки един участник и направите обобщение на
това, което мислят всички участници в курса.

Насоки за модератора
Когато сте ограничени във времето, упражнението може да се направи като карате участниците
сами да си прочетат телеграмите. Друг метод е да използвате лепящи се листчета в три цвята,
които да се поставят на видно място, където всеки ще може да ги прочете.
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6. Идентификационни карти
Цел
Източник на дейността
Компетентности

Да се подпомогнат учителите да се опознаят, да се преодолеят стереотипите
и да се създаде атмосфера на увереност, че всеки индивид носи културно
разнообразие.
TASKs for democracy

Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия

Материали

Копия на непопълнени идентификационни карти

Участници

Цялата група

Продължителност

25 минути

Подготовка

Стаят може да бъде подредена като кафене, в което има четири маси с по четири
или шест стола. Това ще улесни работата по двойки и груповата работа.

Инструкции стъпка по стъпка


Кажете на участниците, че трябва да попълнят нова идентификационна карта за себе си.



Раздават им се идентификационни карти, които да попълват (вижте листа със задачи)



След като приключат, ги накарайте да се изправят и да оформят два кръга (вътрешен и
външен), като застанат лице в лице. Помолете ги да споделят и сравнят информацията,
която са написали на своите карти с човека, който се намира срещу тях.



Участниците от външния кръг се преместват по посока на часовниковата стрелка, застават
лице в лице със следващия и повтарят дейността.



След няколко кръга, помолете участниците да седнат на своите места.



Помолете участниците да помислят как биха се описали от преди 5 или 10 години и да
се съпоставят с актуалното описание.



Водете записки в микрогрупите.
► Има ли много разлики?


Доброволец от всяка група докладва на цялата група по дискутираните въпроси относно
промените в начина, по който те се определят.
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Попитайте участниците какво са установили с тази дейност и възможностите за
реализирането й в класната стая.
► Биха ли използвали дейността в клас със своите ученици?
► С какво тази дейност би била полезна за техните ученици?

Насоки за модератора


Времето трябва да бъде следено много внимателно. Участниците трябва да разговарят по
между си за не повече от 2 минути в началото на дейността.



В зависимост от броя на участниците може да разпределите времето така, че всеки да
разговаря с всеки.
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РАБОТЕН ЛИСТ

Снимка
Идентифиционна карта

Любими:
-храна
-напитка

Име

-спорт
-част от деня
-сезон
-песен
-поема
-книга
-картина
-филм

Лични качества:

-цвят
-цвете
-държава за ваканция
-идеален партньор
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7. Насърчаване на разбиране и уважение
Цел
Източник на дейността
Компетентности

Анализирайки теорията, свързана с предразсъдъците, ксенофобията
и дискриминацията и размишлявайки върху възможните действия за
насърчаване на разбирането и предотвратяването на дискриминацията
TASKs for democracy

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права
Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия
Толерантност към неопределеност
Емпатия

Материали
Участници

Знания и критично разбиране за света: човешки права, култура, религии
Работен лист със задачи за всяка двойка участници
Групи от по 5 учители

Продължителност

120 минути

Подготовка

Подберете подходящи илюстрации, съобразени с възрастта на участниците,
фокус и дискриминационна дейност, която искате да дискутирате

Инструкции стъпка по стъпка


Разделете участниците на групи от по петима. На всяка група дайте по две илюстрации



Ако използвате предложената илюстрация, обяснете ситуацията.



“Аня иска да представи новия си приятел на своите родители. На първата картинка виждате
родителите в техния дом. На стената виси надпис „Всички хора са равни “. Родителите
разговарят по телефона с Аня, която им казва, че ще доведе вкъщи своя нов приятел,
защото иска да се запознаят. Родителите са въодушевени. На следващия ден Аня пристига
със своя приятел. На лицето на нейните родители се появява шокиращо изражение, когато
отварят вратата и виждат , че приятелят й е от етническо малцинство. (10 минути).



Всяка група трябва да реши, каква е целта на тази илюстрация. Позволете им да дискутират
3 минути.



Накарайте представители на различните групи да споделят своите идеи.



Съобщете им следното твърдение: “Аз вярвам в равенството между хората, но не желая
дъщеря ми да се омъжи за някой от друга раса.”
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Накарайте всяка група да дискутира това твърдение. Запишете въпросите на дъската.
► Какви ценности стоят зад това твърдение?
► Какви предложения можем да дадем на това семейство, за да му помогнем за момента
(краткосрочна помощ)?
► Какви са предложенията в дългосрочен план?
► Съществува ли расата? Дали това е културна, политическа, икономическа, социална
конструкция? Биологичен , генетичен факт?



Искайте обратна връзка от всяка група.


Помолете учителите да разгледат на свой ред мислите и чувствата на всеки от героите в
илюстрацията. Какво би мислил и чувствал всеки човек, когато вратата се отвори?

Подгответе се за ролева игра, която се фокусира върху вечерта след пристигането на
двамата герои. Ролевата игра трябва да включва Аня, нейният приятел и нейните родители,
така че всеки човек в групата да има своя роля. Ролевата игра трябва да е кратка (максимум
5 минути) и трябва да показва как конфликтът може да бъде облекчен. Всяка група представя
своята ролева игра..

Участниците трябва да дискутират в групите различните предлагани решения. Помолете
групите да представят резултати на един лист А4. Запишете решенията на дъската и направете
обобщение.

Индивидуално и след това по двойки, участниците трябва да рефлектират върху своя
опит. Ето няколко въпроса, които може да са полезни.
► Какво научихме за чувствата и действията на хората?
► Какво научихме за концепциите, които стоят зад ситуацията?
► Какво научихме от ролевата игра за това как могат да се разрешават конфликти?
► Какво научихме за уважението и разбирането?
► Мислите ли, че имаме нужда от някакви промени в нашата общност? В нашата страна?
► Какви са последиците за вас като човек и как се отнасяте към другите?


Накарайте участниците в групите да дискутират по следните въпроси.
► Какви биха били предизвикателствата, когато използвате това във вашия клас?
► Какво биха спечелили учениците ви от такова упражнение?
► Каква последваща работа бихте могли да направите?
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Насоки за модератора
Темата на илюстрацията може да бъде адаптирана да отразява други дискриминационни
ситуации, ситуации от реалния живот или нещо, което се случва в училище в момента, напр.
свързано със сексуална ориентация, политически убеждения, увреждания или религиозни
убеждения.
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РАБОТЕН ЛИСТ

Всички
хора са
равни !
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8. Бариери в комуникацията
Цел
Източник на дейността
Компетентности

Да се насочи вниманието върху значението на ефективната
междуличностна комуникация в контекста на демократичното и
междукултурно (ДМ) образование
TASKs for democracy

Умения за слушане и наблюдение
Езикови, комуникативни и многоезични умения
Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране за света: политика, човешки права, култура,
религии

Материали

Работен лист 1: Инструкции за трите групи
Работен лист 2: Процесът на комуникация –– кратко описание
Работен лист 3: Бариери в комуникацията в контекста на ДМ
Работен лист 4: За трите групи – “Прегради в комуникацията –описание”
Работен лист 5: Таблица за решения

Участници

Флипчарт и маркери за трите групи

Групи от минимум четирима участници, в зависимост от общия брой

Продължителност

120 минути

Подготовка

Поставете столовете в кръг близо до стените. Трябва да има възможност
да се създаде обстановка за работа в малки групи

Инструкции стъпка по стъпка
Накарайте участниците да се разделят на три групи. Едната група застава в единия край
на стаята, втората в противоположния ъгъл, а третата група е по средата.




Дайте задачите на всяка група (Работен лист 1) и подчертайте, че е важно да не знаете
задачите на другите групи и да се придържате към инструкциите..



Накарайте групите да се запознаят със своите задачи и да решат как ще действат (две
минути).



Кажете им, че при определен сигнал ще имат на разположение три минути, за да
действат.



Проверете резултатите. Обсъдете дейността с участниците. Помогнете си като задавате
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следните въпроси:
► Кое беше трудно? Как може да се направи по–добре?


Кажете на участниците, че това, което току-що са преживели, може да се използва
като груба (и разбира се, преувеличена) илюстрация на комуникационен процес,
в който Група А е изпращач на информация, Група Б е получател, а Група В
представлява различни бариери към комуникацията. Осигурете кратко описание на
комуникационния процес (Работен лист 2).



Помолете цялата група да даде примери за комуникационни бариери в кратка открита
дискусия.



Запишете примерите на флипчарт. Целта на тази сесия е да се разгледа какви бариери
са най-разрушителните в контекста на изграждането на положителна атмосфера в
училище. Обяснете защо.



Следващата стъпка ще следва структурата на „пъзел“ на кооперативното обучение.
Разделете се на четири групи (група A, Б, В и Г). Разпределете Работен лист 3 с
описанието на един тип бариера (Всички членове на една и съща група получават
една и съща задача). Участниците първо четат индивидуално и след това обмислят и
изразяват мнения за текста в групи. Те записват аспекти, по които са съгласни и такива,
по които не са съгласни.



Създайте нови групи от трима или четирима, като съберете по един член от всяка
първоначална група A, Б, В, Г, както следва:
► A1, Б1, В1, Г1
► A2, Б2, В2, Г2
► A3, Б3, В3, Г3



Сега, помолете всеки специалист (член на групата, който е работил върху определена
бариера), да представи своите констатации на останалите членове на групата. По този
начин всички членове на групата придобиват известни знания за различни видове
бариери (10 минути).



Задачата на тази група е да реши какви видове бариери са по-разрушителни в
контекста на развитието на демократична култура в училище. Те трябва да дават
предложения за преодоляване на тези бариери. Дайте на всяка група флипчарт,
маркери и копия на Работен лист 5. Информирайте групите, че ще имат 25 минути, за
да обсъдят, направят предложения и подготвят своите отзиви (5 минути).



Всяка група дава своите отзиви. За тази цел групите могат да решат да делегират един
представител или да го направят заедно (20 минути).



За обобщение на дейността помолете участниците да се позоват на своя опит в
училище и да предоставят реални примери за комуникационни бариери, които бяха
обсъдени по време на тази дейност.



Помолете ги да запишат своите изводи и наблюдения и да ги запазят за себе си.
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Насоки за модератора


Ролевата игра ще работи, ако се погрижите средната група да има няколко участници
повече от другите две.



Докато описвате комуникационния процес (Задача 1), трябва да се каже, че думите
съставляват само 7% от общуването, така че еднакво внимание трябва да се обърне
и на други компоненти, като език на тялото, изразяване на емоции и т.н. излиза, че
осъзнаването на бариерите е на половината път към преодоляването им.



Може да бъде полезно да използвате слайдове за въвеждане на комуникационния
процес (Работен лист 2) и бариери пред комуникацията (Работен лист 3).



Техниката с четири първоначални групи и четири експертни групи се нарича „пъзел“.
Докато използвате тази техника, е важно да обясните цялата задача в началото.



В десния горен ъгъл на всяка страница в лист със задачи има правоъгълник. Това ще
помогне да се избегне объркване, докато първоначалните групи се прекомпонират
в смесените групи. За тази цел, когато подготвяте копия за всеки член от трите
първоначални групи, маркирайте правоъгълниците с различни цветове. Това означава,
че всеки член на една група получава един и същ текст, но правоъгълниците са
различни: червен, жълт и син. Когато групите се възстановят, единствената инструкция,
която трябва да дадете, е: „Сега направете нови групи според цвета, който имате в
десния горен ъгъл на раздаването ви“.
Идеалният брой участници в тренировъчната група за дейността „пъзел” е 16.
Използвайте креативността си, ако броят е различен (например някои участници могат
да споделят една роля).
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РАБОТЕН ЛИСТ 1
Инструкции за групите
Група A
Днес, по време на почивката, ще имате възможност да изберете между два варианта: кафе и торта, или
вода и плод. Заедно с група Б можете да поръчате само единия вариант. Има едно условие, и двете
групи трябва да са съгласни с избора. Договорете се с група Б. Запомнете,че не трябва да напускате

мястото, на което сте.

Група Б
Слушайте какво ви казва група А и отговорете. Запомнете, че не трябва да напускате своето място.

Група В
Вашата задача е да пречите на комуникацията на група А с група Б За целта можете да използвате
различни методи : гласът, тялото си, допълнителни материали и неща, които намерите в стаята. Помнете, че
не трябва да напускате своето място.
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РАБОТЕН ЛИСТ 2

Процес на комуникация
Тази опростена версия на сложния процес на общуване може да бъде мощен инструмент, който
да насочи вниманеито към комуникационните умения, диагностициране на комуникационни
проблеми и разработване на планове за подобряване на комуникацията.
Човек (ПОДАТЕЛ) предава СЪОБЩЕНИЕ на някого или група хора (ПОЛУЧАТЕЛ). Всеки
ПОДАТЕЛ КОДИРА СЪОБЩЕНИЕТО под формата на думи, звуци, движения, поведение и др.
То пътува до ПОЛУЧАТЕЛЯ по един или повече канали, избрани от ПОДАТЕЛЯ. Каналите могат
да бъдат вербални или невербални. Те могат да включват само едно от сетивата, например
слух, или могат да включват всичките пет сетива: слух, зрение, допир, обоняние и вкус.
Невербалната комуникация, наричана популярно като език на тялото, разчита предимно на
зрението, а не на слуха.
КОДИРАНОТО СЪОБЩЕНИЕ достига до ПОЛУЧАТЕЛЯ, който се опитва да го декодира, с други
думи, за да разбере какво е имал впредвид ПОДАТЕЛЯТ и какви са неговите намеренията.
Това активира мисленето за това какво да отговорите / как да се държите (ОБРАТНА ВРЪЗКА) в
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дадената ситуация. След изпращане на съобщението, ПОДАТЕЛЯТ се превръща в ПОЛУЧАТЕЛ,
а ПОЛУЧАТЕЛЯТ се превръща в ПОДАТЕЛ в процеса на ОБРАТНА ВРЪЗКА. ОБРАТНАТА
ВРЪЗКА е отговорът на ПОЛУЧАТЕЛЯ на опита на ПОДАТЕЛЯ да изпрати СЪОБЩЕНИЕТО.
Ефектът върху ПОЛУЧАТЕЛЯ завършва процеса на комуникация.
► Ако съобщението се предава ясно и недвусмислено, то то е известно като ефективна
комуникация. При ефективна комуникация СЪОБЩЕНИЕТО, което ПОДАТЕЛЯТ е изпратил, ще
достигне до ПОЛУЧАТЕЛЯ с много малко изкривяване. Обаче комуникацията става успешна
само ако ПОЛУЧАТЕЛЯТ разбира какво ПОДАТЕЛЯТ се опитва да предаде. Ефективната
комуникация е когато оригиналният ПОДАТЕЛ, който има желания ефект върху ПОЛУЧАТЕЛЯ.
► Когато изпращате СЪОБЩЕНИЕ, възнамерявате да предадете смисъл, но самото
СЪОБЩЕНИЕ не съдържа смисъл. Значението съществува във вашия ум и в съзнанието
на вашия ПОЛУЧАТЕЛ. За да се разбирате един друг, вие и вашият ПОЛУЧАТЕЛ трябва да
споделяте сходни значения на думи, жестове, тон на гласа и други символи
► Комуникацията, в най-добрия случай свежда до минимум недоразумението между
ПОДАТЕЛ и ПОЛУЧАТЕЛ. ПОДАТЕЛЯТ не може да трансплантира СЪОБЩЕНИЕ или идея.
Неефективна комуникация означава, че не е имало ефект върху ПОЛУЧАТЕЛЯ или ефектът е
неочакван, нежелан и / или неизвестен за ПОДАТЕЛЯ.
► ОБРАТНАТА ВРЪЗКА е ключът към определянето от страна на ПОДАТЕЛЯ дали
СЪОБЩЕНИЕТО е получено в желаната форма. Обратната връзка включва избор на канал от
ПОЛУЧАТЕЛЯ на оригиналното СЪОБЩЕНИЕ. Каналът за ОБРАТНА ВРЪЗКА може да е доста
различен от оригиналния канал, избран от ПОДАТЕЛЯ. Учуден поглед може да е ОБРАТНАТА
ВРЪЗКА на това, което ПОДАТЕЛЯТ е счел за напълно ясно устно указание.
► Когато СЪОБЩЕНИЕТО не е ясно разбрано, ние сме изправени пред БАРИЕРИ ЗА
КОМУНИКАЦИЯ. Проблемите с някой от компонентите на комуникационния модел могат да
станат БАРИЕРА ЗА КОМУНИКАЦИЯТА. Тези БАРИЕРИ предлагат възможности за подобряване
на комуникацията.
Добрата новина за комуникацията е, че обикновено е възможно подобрение. Лошата новина
е, че съвършенството в комуникацията убягва на всички
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РАБОТЕН ЛИСТ 3

Бариери в комуникацията в контекста на Демократичното и междукултурно обучение
Има много различни пречки пред комуникацията и подходи за класифицирането им. Това
е предложение за бариери пред комуникацията, които са най-разрушителни в контекста на
прилагането на демократичното и междукултурното (ДМ) образование и изграждането на
положителен дух в училище
Бариери пред комуникацията, които най-много нарушават изграждането на положителна
атмосфера в училище
Присъда

Контрол

Избягване

Други

Което означава:

Което означава:

Което означава:

Като :

► критика

► поръчки

► стереотипност

► обиди

► изисквания

► сваляне

► заплахи

► отвличане на
вниманието от
проблема

► етикети

► морализиране

► диагнози

► любопитство

► заклеймяване
► похвала с преценка
► обвинение

► налагане на
съвети

► логически
аргументация на
ситуацията

► смяна на темата и
развеселяване,
вместо да се
фокусираме
върху проблема

► липса на обратна връзка
► лоши умения за слушане
► ирония и сарказъм
► объркани съобщения
► език
► физическо разсейване
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РАБОТЕН ЛИСТ 4

Бариери пред комуникацията –
Описание
Група А
Присъда
Кога “съдим”?
Когато критикуваме, обиждаме, слагаме етикети, диагностицираме,
заклеймяваме, хвалим с преценка, вина

Размисли
Когато говорим този език, ние мислим и общуваме от гледна точка на това, което не е
наред с другите, когато се държат по определен начин. Нашето внимание е насочено към
класифициране, анализ и определяне на нивата на грешка, а не към това, от което ние и другите
се нуждаем и не получаваме. Пример: ако моят колега е по-загрижен за подробности от мен,
той е „придирчив и натрапчив“. От друга страна, ако аз съм по-загрижен за подробности,
отколкото той / той, той / тя е „небрежен и дезорганизиран”. Съжденията са погрешната форма
за изразяване на нашите ценности и нужди, защото повишават защитността и съпротивата
срещу тях сред хората, чието поведение ни засяга. Или ако се съгласят да действат в хармония
с нашите ценности, те вероятно ще го направят от страх, вина или срам.
Класифицирането и оценяването на хората насърчават насилието. Връзката между езика
и насилието е предмет на изследванията на професора по психология О. Дж. Харви в
Университета на Колорадо. Той взима произволни части от литературни произведения от
много страни по света и извежда честотата на думите, които класифицират и оценяват хората.
Неговото проучване показва висока корелация между честото използване на такива думи и
случаи на насилие. По-малко е насилието в култури, където хората мислят по отношение на
човешките нужди, отколкото в култури, в които хората се етикират помежду си като „добри“
или „лоши“ и вярват, че „лошите“ заслужават да бъдат наказани. Колко телевизионни програми
и филми за деца и младежи популяризират героя, който или убива, или наказва хора, филми,
в които насилието представлява „кулминацията“? Зрителите, научени, че лошите заслужават
да бъдат наказани, се наслаждават на това насилие.
Вместо „насилието е лошо“, можем да кажем „страхувам се от използването на насилие за
разрешаване на конфликти; Оценявам разрешаването на конфликти с други средства.
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Група Б
Контрол
Кога “контролираме”?
Когато даваме заповеди, изискваме, заплашваме, морализираме,
нарушаваме личното пространство, налагаме съвет

Размисли
Комуникирането на нашите нужди като изисквания изрично или имплицитно заплашва
слушателите с наказание, ако не успеят да се съобразят. Някои хора вярват, че след като
са родители, учители или мениджъри, тяхната работа е да променят хората и да ги карат
да се държат по определен начин. Това мислене е свързано с концепцията, че определени
действия заслужават награда, докато други заслужават наказание. Думата „заслужи“
предполага „лошост“ от страна на хората, които се държат по определен начин, и призовава
за наказание, което да ги накара да се покаят и да променят поведението си. Никога обаче не
можем да накараме хората да направят нещо. Можем само да ги накараме да пожелаят, да го
изпълнят, като ги накажем. В интерес на всички е хората да се променят не с цел да избегнат
наказанието, а защото виждат промяната като полза за себе си.
Контролът се корени във възгледите за човешката природа, които упражняват своето влияние
в продължение на няколко века. Тези възгледи подчертават вроденото ни зло и дефицит и
необходимостта от образование, което да контролира нашата нежелана по своята същност
природа. Подобно образование често ни оставя да се питаме дали има нещо нередно с
чувствата и нуждите, които изпитваме. Учим се рано да се откъсваме от това, което се случва
в нас самите. Такава комуникация произтича и подкрепя общества, които са йерархични или
базирани на доминиране, където големи популации се контролират от малък брой индивиди
за собствена полза. Езикът на грешката, „трябва“, е напълно подходящ за тази цел: хората
са обучени да мислят по такъв начин, и да гледат извън себе си - към външните власти - за
дефиниция на това какво представлява правилно, грешно, добро и лошо.
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Група В
Избягване
Кога “избягваме”?
Когато отвличаме вниманието от проблема, даваме логическа
аргументация на ситуацията, сменяме темата или развеселяваме, вместо да
се фокусираме върху проблема

Размисли
Какво стои зад избягването? Безразличие? Страх от отхвърляне? Страх от загуба на контрол?
Това начин ли е да изместите обекта от себе си, за да влезете в зона на комфорт? Какво
прави групата, за да избегне това, което трябва да направи? Улесняват ли груповите норми
избягването?
Избягването често е налице, когато човек се чувства несигурен или иска да отрече
отговорността за собствените си чувства, мисли и действия. Използването на израза „трябва“,
както в „има някои неща, които трябва да направите, независимо дали ви харесва или не“,
илюстрира как личната отговорност за нашите действия е скрита от такава реч. Можем да
заменим езика, който предполага липса на избор, с език, който признава избора. Ако учител
каже: „Мразя да давам оценки. Не мисля, че са полезни и създават много безпокойство от
страна на учениците. Но трябва да давам оценки: това е училищната политика”, той / той
отхвърля отговорността за този аспект. Но ако той / тя преформулира това съобщение в
„Избирам да давам оценки, защото искам да запазя работата си”, той / тя поема отговорност
за нейните / неговите действия.
Можем да бъдем опасни, когато не осъзнаваме своята отговорност за това как се държим,
мислим и чувстваме. Френският писател и журналист Джордж Бернанос казва: „Ужасите,
които сме виждали, още по-големите ужаси, които ще видим в момента, не са гледки, на
които бунтовниците, непокорните, неукротими мъже се увеличават по целия свят, а по-скоро,
а по–скоро на това, че има постоянно увеличаване на броя на послушните, покорни мъже.“
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Група Г
Други бариери в комуникацията
Стереотипиране
Стереотипирането ни кара да типизираме човек, група, събитие или нещо според
свръхпростите концепции, вярвания или мнения. Стереотипизирането е бариера пред
комуникацията, когато кара хората да се държат така, сякаш вече знаят съобщението, което
идва от подателя или по-лошо, сякаш не е необходимо съобщение, защото „всички вече
знаят“. И изпращачите, и получателите трябва непрекъснато да търсят и обръщат внимание
на мислене, заключения и действия, основани на стереотипи.
Липса на обратна връзка
Обратната връзка е огледалото на комуникацията. Обратната връзка е получателят,
който връща обратно на подателя съобщението, както е възприето. Без обратна връзка,
комуникацията е еднопосочна. И подателят, и получателят могат да играят активна роля в
използването на обратна връзка, за да направят комуникацията наистина двупосочна.
Обратната връзка трябва да бъде полезна, а не вредна. Бързата обратна връзка е поефективна от обратната връзка, запазена до „правилния“ момент. Обратната връзка трябва
да се занимава с конкретни, а не с общи положения.
Лоши умения за слушане
Слушането е трудно. Типичен говорител казва около 125 думи в минута. Типичният слушател
може да получи от 400 до 600 думи в минута. По този начин около 75% от времето за слушане
е свободно време. Свободното време често отстранява слушателя. Решението е да бъдете
активен, а не пасивен слушател.
Бъдете готови да слушате. Настройте мисли за други хора и други проблеми. Избягвайте
да прекъсвате говорителя. Преждевременното мръщене, поклащане на глава или отегчен
поглед на слушателя може лесно да обезсърчи говорителя. Задавайте въпроси. Кимнете в
знак на съгласие. Погледнете човека право в очите. Наклонете се напред. Съсредоточете се
върху това, което другият казва. Повторете ключови точки.
Ирония и сарказъм
Това е несъответствие в изразяването и намерението: когато ораторът казва едно, но означава
друго или когато буквалното значение е в противоречие с предвидения ефект.
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В много ситуации това причинява неразбиране, тъй като някои хора може да не го декодират
в съобщението, докато други може да се чувстват наранени.
Неясни съобщения
Ефективната комуникация започва с ясно послание. Сравнете тези две съобщения: „Моля,
бъдете тук около 9:00 утре сутринта“ и „Моля, бъдете тук в 9:00 утре сутринта“. Разликата
с една дума прави първото съобщение объркано, а второто съобщение ясно. Неясните
съобщения са пречка за комуникацията, защото изпращачът оставя получателя в неяснота
относно намеренията си. Изясняването на обърканите съобщения е отговорност на подателя.
Надеждата, че получателят ще разбере съобщението, не помага за премахване на тази
бариера за комуникация.
Език
Реален пример от класна стая: Млада и амбициозна учителка планира урок за процеса на
вземане на решения в страната си. Когато завърши презентацията си, тя попита учениците
си дали всичко е ясно. Отговорът беше положителен. И все пак тя имаше притеснения. За да
провери подозренията си, тя раздаде на всеки ученик разпечатан текст с презентацията си и
ги помоли да подчертаят в червено думите, които не разбират. Когато събра отзивите, беше
смаяна - почти половината от текста беше в червено.
Физически разсейвания
Физическите разсейвания са материални неща, които пречат на комуникацията. Примери
за такива неща включват: телефон, бюро, неудобно място за срещи, шум, стая за срещи с
неудобни столове, които скоро карат хората да искат да станат и да си тръгнат, дори ако това
означава да се прекъсне дискусията.
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РАБОТЕН ЛИСТ 5
Таблица за групова дискусия
Бариери за комуникация
Има много различни пречки пред комуникацията и подходи за класифицирането им.
Това е мнението на МОЯТА ГРУПА за бариерите пред комуникацията, които са найразрушителни в контекста на прилагането на демократично и мултикултурно образование и
изграждането на положителна атмосфера в училище.
Аспекти на нагласите в училище,
които пречат на прилагането
на демократичното и
междукултурното образование

Как да преодолеем бариерите
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9. Лимони (или Картофи)
Цел
Източник на дейността
Компетентности

Обсъждане на проблемите на стереотипа, различията и равенството на
възможностите
Tra.C.I.E.

Оценяване на културното многообразие
Оценяване на демокрацията
Отвореност към културните различия
Гражданско мислене
Емпатия

Материали

Достатъчно лимони/картофи за всички участници
Плътна пазарска чанта

Участници

Цялата група

Продължителност

20 минути

Подготовка

Не

Инструкции стъпка по стъпка








Дайте на всеки участник по един лимон.
Помолете участниците да разгледат внимателно своя плод, да потърсят отличителни
белези, усещане за допир.
Насърчавайте хората да персонализират лимона си, като му дадат име.
Оставете им пет минути да направят това и след това съберете всички лимони в
торбичката. Разклатете плика, за да смесите плодовете.
Разстелете всички лимони на пода пред групата.
На свой ред помолете всеки човек да излезе напред и да намери лимона си.
Ако има спор за някой плод, опитайте се да вземете решение, но ако все още не могат да
се съгласят, поставете лимона на една страна като неидентифициран. Ако това се случи,
трябва да останете с двамата участници на края, да се съберете отново и да решите
казуса, но ще откриете, че повечето хора могат успешно да намерят своите плодове.

Размисли и оценка
След като всички хора се съберат с лимоните си, можете да улесните дискусията. Доколко
са сигурни, че са претендирали за правилния плод? Как могат да разберат? Насърчете ги да
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разгледат паралелите между това упражнение и разграничаването между хората. Разгледайте
стереотипите: Всички лимони в един цвят ли са? Дали всички те са с еднаква форма? Сравнете
това със стереотипите, съществуващи между хора от различни култури, раси и пол. Какво
означава това за групата?
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10. Разрушаване на стереотипи
Цел

Участие в „мозъчна атака“, последвана от ролева игра за изследване на
собствените стереотипи и предразсъдъци и в съвместна изследователска
дейност

Източник на дейността

TASKs for democracy

Компетентности

Знания и критично разбиране за света: политика, човешки права, култура,
религии
Отвореност към културните различия
Оценяване на демокрацията
Отвореност към културните различия
Гражданско мислене
Емпатия

Материали

Големи листа хартия
Различни цветове маркери

Участници

3 групи (минимум по 4 учители, в зависимост от броя на участниците)

Продължителност

80 минути

Подготовка

Плакатите са предварително поставени; необходимо е достатъчно свободно
пространство в помещението. Направете проучване за различните „модни“
стереотипи, които са актуални в момента

Инструкции стъпка по стъпка


Започнете дейността с мозъчна атака: участниците трябва да опишат четири стереотипа,
характерни за учениците от горните начални класове (например: отпаднали, насилници,
изолирани, жертви, отличници, непокорни и др.).



Медиаторът записва информацията на флипчарт или бяла дъска.



Помолете групата да предложи описание на личните и социални характеристики,
начин на живот, черти, външен вид, облекло и т.н., които принадлежат към избраните
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стереотипи, и напишете тези „клишета“ на дъската.


Помогнете на участниците да бъдат прецизни и креативни.



Разделете цялата група на три групи



Всяка група трябва да нарисува на голям лист хартия в естествен размер илюстрация на
един от обсъжданите стереотипи. Рисунките трябва да илюстрират всички елементи от
стереотипите, които са били записани на дъската в предишната стъпка.



Организирайте изложба на нарисуваните персонажи. Всяка група трябва да говори за
своята картина максимум 3 минути.



Застанете с участниците пред нарисуваните персонажи и намерете колкото се може
повече аргументи, за да „разбиете“ тази класификация. Например: „Някои отличници са
добри танцьори“; „Някои непокорни са креативни“.



Включете участниците в дискусия, като задавате следните въпроси:
► Можем ли да класифицираме индивидите в стереотипи?
► Разумна и справедлива ли е тази класификация?



Обсъдете следните въпроси:
► Какви са последиците за вашето преподаване?
► Какви ще бъдат предизвикателствата за вашата класна стая?
► Как бихте могли да проследите тези казуси във вашето преподаване?

Насоки за модератора


Когато обсъждате с участниците, насърчавайте използването на термини като „някои“
„много“ „няколко“ (напр. „някои насилници ...“, „някои готини ...“). Това е полезно, за да
се избегне обобщаването и стереотипите.



Поканете учителите да обмислят как ще се справят със ситуацията, ако един или повече
ученици в класната стая отговарят на един от описаните типове.
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11. Приобщаващи училища
Цел

Повишаване на осведомеността на учителите за техните собствени педагогически
практики, за да се изгради междукултурна педагогика. Участниците ще идентифицират
възможностите за междукултурно обучение от многостранните и динамични измерения
на различни идентичности и култури, докато се учат един от друг

Източник на дейността
Компетентности

TASKs for democracy
Оценяване на човешкото достойнство и човешките права
Оценяване на културното многообразие
Толерантност към неопределеност
Умения за аналитично и критично мислене
Знания и критично разбиране за света: политика, човешки права, култура, религии

Материали

Работен лист 1: Резюме на статията
Работен лист 2: Лист със задачи

Участници

Работен лист 3: Ръководство за междукултурно училище
Групи от по 5 учители

Продължителност

60 минути

Подготовка

Копия на работните листа

Инструкции стъпка по стъпка



Въведете концепцията за междукултурно образование. За пример вижте описанието в
Работен лист 1 и представете предстоящите дейности.



Участниците четат ръководството за междукултурно училище (Работен лист 3).



Помолете ги да запишат в таблицата това, което вече правят в своето ежедневно
преподаване.



Участниците формират микрогрупи от трима или четирима и споделят и обсъждат
междукултурни и приобщаващи практики (напр. Моделът, предложен от Джеймс Банкс).



Кажете им да запишат резултатите си на постер и да го поставят на стената.



Всички участници обикалят стаята и разглеждат останалите постери.
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Участниците се връщат към своите микрогрупи, за да видят дали искат да добавят /
променят нещо на своите постери.



Участниците отново дискутират цялото упражнение, опитвайки се да изяснят някои
ключови въпроси:
► Как можем да допринесем за подобряване на равните възможности и междукултурната
комуникация в нашите класни стаи?
► Какво мога да направя, за да подобря междукултурна атмосфера?

Насоки за модератора


Важно е групите да бъдат разнообразни по отношение на възраст, пол, географски /
етнически произход, професионални роли и т.н., така че да има широк професионален
опит и участниците да могат да се възползват от идеите един на друг. Може да е полезно
да разпределите роли в групата, за да сте сигурни, че всеки е отговорен за един или два
аспекта на дискусионния процес и резултати.



В зависимост от размера на групата е възможно да се изпълнят повече от една функция.
Това ще позволи на всички активно участие и ще се избегне доминирането на един човек
в дискусията. В допълнение, този подход насърчава информираността на участниците за
чужд опит и знания.
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РАБОТЕН ЛИСТ 1

Подходи към междукултурното образование
Според професор Банкс, към междукултурното образование може да се подходи по четири
начина:
► епизодичен (празнуване на специални дати, герои, някои културни елементи);
► добавъчен (добавяне на информация и съдържание без намеса в структурата на учебната
програма);
► преобразуващ (поставяне под въпрос на структурата на учебната програма, въвеждане на
други гледни точки и перспективи);
► социално действие (след като са развили критично съзнание, учениците участват във
вземането на решения и действат адекватно).
Междукултурното образование може да се прилага по прогресивен начин, съответстващ на
по-задълбочен и критичен поглед върху учебната програма и изграждането на знания, както
и училищната / социалната структура, педагогиката на справедливостта, учителско влияние и
материална обезпеченост.
Този модел се прилага и при личностното израстване. Това е трансформиращ процес, в който
се опитваме да разкрием своите предположения и перспективи, да поставим под въпрос
реалността и да намерим „логика“, за да имаме по- адекватни действия.
Обобщавайки, може да се каже, че междукултурното образование е свързано с:
► трансформиране на себе си;
► трансформиране на училището;
► трансформиране на взаимодействието с общността.
В този процес трябва да подчертаем трите действия (да знаем, да се грижим и да действаме),
залегнали в основата на всяка ефективна трансформация. Това означава, че знанието не е
достатъчно, ние също трябва да „чувстваме”, да бъдем съпричастни и след това да действаме
според нашите възможности.
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РАБОТЕН ЛИСТ 2

След презентацията и / или уводните думи, моля помислете върху следните въпроси.
► Какво има в предвид професор Банкс, като казва, че междукултурното образование е за
всички? Съгласен ли си? Защо?
► Коментирайте твърдението: „Междукултурното образование трябва да проникне в цялата
училищна програма.“
► В какъв смисъл учителите трябва да „преосмислят своите роли“?
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РАБОТЕН ЛИСТ 3
Ръководство за междукултурно училище
Прочетете списъка. Отбележете практиките, които провеждате.
Принципи

Да

Не

Да

Не

Познавам моите учениците
1.1.

Знам откъде идват моите ученици

1.3.

Знам стиловете на учене на моите ученици

1.2.

Наблюдавам напредъка на учениците си

Развитие на атмосфера за подобряване на комуникацията
2.1.
2.2.

Опитвам се да възпитавам чувство за принадлежност

Мога да идентифицирам и да се справя с дискриминационно поведение в класната стая

Информираност за присъствие на ученици от различен произход
3.1.

Опитвам се да призная приноса на различните ученици

3.2. Наясно съм с динамичната същност на културата / идентичността и я виждам като
непрекъснат процес на промяна
3.3.

Предприемам действия всички ученици да възприемат културното многообразие

3.4.

Опитвам се да улесня интеграцията на всички ученици в училищния живот и в обществото

Управление на класната стая
4.1. Опитвам се да отговоря на различно изразените нужди на учениците и да уважавам
тяхната автономия
4.2.

Опитвам се да осигуря езикова подкрепа на ученици с различен майчин език

4.3. Опитвам се да гарантирам справедливо участие на всички ученици (дискусии, обмен,
въпроси)
4.4. Опитвам се да осигуря атмосфера на сътрудничество и солидарност, вместо
индивидуализъм и конкуренция
4.5.

Знам и прилагам техники за съвместно обучение

4.6. Обръщам внимание на взаимодействието между учениците и се намесвам, за да осигуря
равно участие
Принципи
Педагогическа намеса по отношение на културното многообразие
5.1.

Оценявам своите педагогически практики

5.2. Опитвам се да се доближа до теми и съдържание, които отразяват разнообразието на
обществото (географско, културно, социално)
5.3. Опитвам се да помогна на своите ученици да осъзнаят, че знанията са социално изградени
и отразяват личния опит и социалния контекст
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5.4. Опитвам се да създам възможности на учениците да научат за стереотипи, предразсъдъци
и дискриминация, като участват в практически дейности
5.5. Разглеждам педагогическите материали, които използвам, за да идентифицирам вградени
културни предразсъдъци
5.6.

Пиша ясни инструкции относно предложените дейности и т.н.

5.7.

Учениците знаят моите критерии за оценка

5.8.

Учениците знаят моите критерии за корекция

5.9.

Моите изисквания относно дейностите са ясни, разбрани и достъпни за учениците

5.10. Проверявам редовно напредъка и постиженията на учениците
5.11. Опитвам се да разнообразя своите педагогически практики и дейности
5.12. Опитвам се да включа учениците в управлението на класната стая
Училищна организация
6.1.

Училището избягва строгото проследяване на поведението на учениците

6.2.

Училището приема всички ученици от околността без дискриминация

6.3. Училището утвърждава ценности като справедливост, равенство, свобода, мир,
солидарност и сътрудничество и активно ги популяризира
6.4. Училищната организация предоставя допълнителни услуги и съвместни учебни дейности
на учениците, които се нуждаят от тях
6.5. Училищният персонал организира проекти или дейности, които осигуряват съвместна
работа и допринасят за развитието на положителна групова идентичност
6.6. Училищната организация гарантира прозрачност при вземането на решения
6.7.
6.8.

Училищната общност се опитва да учи и развива умения за сътрудничество
Родителите участват в училищната политика и вземането на решения

6.9. Програмите за обучение на училищния персонал се изготвят в съответствие с училищни
проекти и се дискутират открито
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12. Огледалце, говори ми
Цел

Ободряване, развитие на самочувствие, съпричастност и разбирателство между
участниците. В дългосрочен план подобни дейности също могат да допринесат
за управление на конфликти.

Източник на дейността

TASKs for democracy

Компетентности

Отвореност към културните различия
Уважение
Емпатия
Умения за разрешаване на конфликти
Знания и критично разбиране за себе си

Материали

Лист хартия с рисунка на огледало

Участници

Цялата група

Продължителност

20 минути

Подготовка

Желателно е участниците да са седнали в кръг

Инструкции стъпка по стъпка


Нека цялата група седне в кръг. Раздайте лист с нарисувано огледало на всеки участник.
Помолете участниците да напишат името си върху рамката или дръжката на огледалото.



Всеки член на групата предава огледалото си на човека, който седи отдясно в кръга, и
взима огледалото от своя съседа отляво.



Всеки пише един или два положителни коментара за човека, чието огледало е на листа,
който е получил (постиженията, положителни качества и други приятни и интересни неща
за индивида, използвайки думи, фрази, изречения и т.н.).



Участниците предават огледалото, което току-що са коментирали, на човека отдясно.



Продължавайте толкова кръгове, колкото имате време, но поне докато половината от
групата напише коментари за всяко огледало.
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Когато всички (или достатъчно) хора са коментирали, помолете участниците да спрат и да
вземат собствените си огледала.



Оставете им достатъчно време да прочетат коментарите и след това проведете кратка
дискусия и задайте някои от следните въпроси:
► Как се чувствахте по време на дейността?
► Кои бяха лесните и предизвикателни части от тази дейност? Защо?
► Как се чувствахте, когато написахте нещо положително за друг човек?
► Как се почувствахте, когато прочетохте положителни неща за себе си?
► Колко полезна е тази дейност във вашето преподаване?
► Кога смятате, че бихте могли да го използвате в класната стая?

Насоки за модератора


Направете огледалото достатъчно голямо, за да могат няколко участници да пишат
коментари.



Бъдете готови да предоставите примери за вида на положителните коментари, които
участниците могат да направят.
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13. Дилемата на затворника
Цел

Управление на сътрудничеството и коопериране

Източник на дейността

Tra.C.I.E.

Компетентности

Отговорност
Умения за самостоятелно учене
Толерантност към неопределеност
Умения за аналитично и критично мислене
Умения за сътрудничество
Умения за разрешаване на конфликти

Материали

Листа хартия и химикалки/моливи

Участници

Разделете цялата група на групи

Подготовка

Не е необходима

Продължителност

40 минути

Инструкции стъпка по стъпка


Разделете участниците в два отбора: син отбор и червен отбор.



Обяснете на участниците, че единствената цел на тази игра е да се спечели възможно
най-много точки за своя отбор, без да се взема предвид резултатът на другата група. Те
не трябва да помагат или пречат на другия отбор.



Обяснете, че всеки отбор трябва да избира между два различни избора: червеният
отбор между X и Y и синият отбор между A и B. Според различните избори има
различни резултати, които се приписват на двата отбора, следвайки системата за
оценяване представени по-долу:

CVS ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ: ДЕЙНОСТИ

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Избор
на
червения
отбор
X
Y
X
Y

Избор
на синия
отбор

Точки
на червения
отбор

A
A
B
B

Точки
на синия отбор

+3
+6
-6
-3

+3
-6
+6
-3



След това обяснение кажете на всеки екип да избере говорител.



Всяка група ще обсъди своите възможни избори. След това ще трябва да решат за какво
да наддават и да го напишат на лист хартия. Листовете хартия ще бъдат предоставени
на говорителите, които ще трябва да информират обучителя за техния избор. След това
модераторът ще запише резултатите на дъска и ще съобщи класирането на отборите.

Други правила

•

Цялата игра се състои от 10 кръга.

•

Отборите разполагат с 10 минути за първия кръг и 3 минути за следващите.

•

Точките се удвояват в третия кръг.

•

Точките се удвояват в третия кръг.

•

Резултатите се пресмятат на квадрат в 8 и 10 кръг.

•

Преговори / разговори между говорители на отборите са разрешени след 3-тия и 8-мия кръг
(максимална продължителност 5 минути за всяко преговаряне).

Размисъл и оценка
Участниците споделят своите чувства и дискутират групови процеси.
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14. Мечтаното училище
Цел

Насърчаване на размисъл за идеалното училище, което участниците си
представят за себе си и за своите ученици. Повишаване на осведомеността за
това, от което се нуждаят, за да могат всички ученици да се възползват еднакво
от училищната среда. Насърчаване на развитието на съпричастност, приемане,
уважение и готовност за действие

Източник на дейността

TASKs for democracy

Компетентности

Оценяване на демокрацията
Отвореност към културните различия
Гражданско мислене
Умения за слушане и наблюдение
Емпатия
Умения за сътрудничество
Знания и критично разбиране за света: политика, човешки права, култура и
религии

Материали

А3 листа или постери. Цветни химикалки. Лепящи листчета.

Участници

Групи от по 5 учители

Продължителност

90 минути

Подготовка

Работните маси трябва да бъдат подредени удобно за работата в малки групи или
за дискусия с всички участници. Необходими са достатъчно копия на историите
във всяка микрогрупа.

Инструкции стъпка по стъпка


Кажете на участниците, че в тази дейност трябва да си представят идеалното училище, в
което искат учат.



Накарайте ги да си представят мечтаното училище. Може да ги накарате да затворят очи
и да помислят над следните въпроси.
► Как изглежда мечтаното училище?
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► Кои са любимите ви места/стаи в него?
► Какви обичаи и традиции бихте искали да въведете?
► Какви правила бихте искали да се спазват?
► Как ще посрещате новопостъпилите във вашето училище?
 Кажете на групата всеки да напише на лист своите идеи и да огради две или три, които
смята за най-важни.
 Разделете участниците в групи по четири или пет човека. (Можете да определите кой с
кого да работи или да ги групирате произволно с цветни карти, химикалки и др)
 Участниците се събират по групи и обсъждат идеите, които всеки е записал на своя лист. В
групите всеки споделя по едно идея и тя трябва да бъде нарисувана на постера от човека,
който седи от дясната му страна. Могат да се направят няколко повторения в кръг. Ако
някоя от идеите не бъде приета от членовете на групата, то съответния участник може да
предложи друга. Щом идеята се приеме от групата, участникът, който седи от дясната
страна трябва да я нарисува на постера. На този етап не се допуска записване на думи,
трябва да има само рисунки.
 Екипите представят постерите си пред класа.
 След като се представят всички екипи обявете,че има ученици, които не са щастливи в
това училище, за това постерите трябва да се преработят, за да може всички, които ходят
в това училище да са щастливи.
 Прочетете им история за един конфликт в училище (виж приложението) като им обясните,
че това е действителен случай.
 Помолете участниците да довършат постерите си , за да се уверят, че всички, които ходят
в това училище са щастливи.
 Накарайте екипите да представят промените, които са направили.
 Проведете кратка дискусия и задайте следните въпроси:
►
►
►
►
►
►
►


Вашето училище, училище–мечта ли е за вас? За всички ли е училище – мечта?
Как се почувствахте, когато трябваше да си представите вашето училище–мечта?
Как се чувствахте, когато трябваше да рисувате идеите на другите деца?
Как се почувствахте, когато трябваше да четете за нещастните деца?
Нещо във вас промени ли се, след като чухте историята на едно от тях?
Какво добавихте във вашия постер след като чухте историята?
Виждате ли някаква прилика с живота във вашето училище?

Участниците записват (в своите работни дневници) дали биха използвали тази дейност и
как биха могли да я адаптират за използване в клас със собствените си ученици. Те биха
могли да разгледат следните въпроси.

► Можете ли да използвате тази дейност или части от нея с вашите ученици? Как бихте я
адаптирали? Какво бихте променили в нея?
► Какви обучителни резултати бихте очаквали (езикови, образователни, групова динамика)?
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Насоки за модератора
Настоявайте за спазване на правилата за работа в екипите: всеки да споделя своите идеи,
винаги детето от дясната страна рисува идеите на своя съсед от ляво и то само ако всички
членове на екипа приемат идеята.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Истории за конфликти в училище



Адам е на 13 години и винаги е бил доста откровен с класа си относно своя смесен
християнско-еврейски произход. Той вече се беше сблъсквал с расистки забележки от
някои от съучениците си, но един ден момче от неговия клас започва да го тормози,
като му показва свастики по телефона и пуска една от речите на Хитлер в ушите
му по време на междучасие. След около 10 минути Адам, който никога не се беше
карал с никого, беше толкова разстроен, че се опита да удари момчето два или три
пъти. Момчето започна да се кикоти, а Адам, осъзнавайки, че не е необходимо да се
бие, седна на бюрото си и започна да плаче. Учителят влиза в класната стая и става
свидетел на тази сцена и пита останалите ученици какво се е случило.
След като научава историята, учителят води Адам и побойника в кабинета на директора,
без да каже нищо на класа. В кабинета на директора момчетата са накарани да седнат
и слушат речта на директора за всички добри евреи, които той познава. Побойникът
трябва да се извини. Накрая, като наказание, агресивното момче е принудено да
направи изследвания за юдаизма и презентация за своите съученици. Презентацията
никога не е представена и конфликтът никога не е обсъждан в клас.

▪

Фабиана винаги се е чувствала “различна“от другите деца. Сега тя е тийнейджър
и има физическо заболяване, трябва да се придвижва с инвалидна количка. Тя се
чувства различна, споделила е това с приятелите си, но не и със своето семейство.
Групичка от “популярните“ момичета от нейния клас наскоро са започнали кампания
срещу нея разпространявайки неприятни слухове. Възрастните, от своя страна не
предприемат нищо по въпроса, въпреки че са наясно, че има някакво напрежение,
защото в училищния двор се чуват неприятни коментари и подмятания за хората с
увреждания.
Наскоро в екипа на училището постъпва нов учител. Той се представя много добре
на интервюто, но съвсем скоро след постъпването започва да демонстрира своята
открита неприязън към Фабиана. Непрекъснато прави унизителни коментари.
Подигравките са постоянни и Фабиана започва да се чувства много тъжна и самотна,
понякога се страхува да отиде на училище. Нейният успех се понижава..... започва да
се самоизолира все повече и повече.
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15. Съвместимост и полезност на РРКДК със съответните национални образователни
системи на участниците
Цел

Дискусия за съвместимостта на РРКДК със съответните национални
образователни системи. Дискусия за полезността на РРКДК за учителите в този
контекст. Споделяне на идеи.

Източник на дейността

Предоставена от Мартин Барет и базирана на дейност, предварително
разработена от Клаудия Ленц

Компетентности

Езикови и комуникативни умения
Умения за сътрудничество
Умения за аналитично и критично мислене
Гъвкавост и адаптивност

Материали

Лист и моливи за водене на записки. Постери и химикалки.

Участници

две групи от по 5 учители

Продължителност

60 минути

Подготовка

Не е необходима

Инструкции стъпка по стъпка


Кореспондира ли РРКДК моделът със съществуващите компетентностни подходи в
образователната система на вашата страна?



Ако е така: По какви начини РРКДК може да бъде свързан с тези съществуващи подходи
и как може да подпомогне работата на учителите?



Ако не: По какви начини учителите във вашата страна биха могли да използват РРКДК?
Как РРКДК може да помогне за подобряване на образованието във вашата страна?



Участниците обменят идеите си в две групи от по пет души.



Всяка група създава постер с две секции:
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Използване на РРКДК в страни със съществуващи компетентностни подходи в националната
образователна система
Използване на РРКДК в страни без съществуващи компетентностни подходи в националната
образователна система


Презентация на постерите от представител на всяка група с отзиви по тези две теми



Модераторът пита дали участниците се чувстват по-подготвени да работят с РРКДК в
съответните национални образователни системи и ако не, каква допълнителна информация
им е необходима?

Насоки за модератора
Някои участници може да не са сигурни относно съвместимостта на РРКДК с националния
им образователен контекст. В този случай те могат да се консултират с останалите
участници от собствената си държава.
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16. Учене от неприятни преживявания
Цел

Упражняване на метакогнитивни умения (знанието за това какво знаем и как
научаваме нови неща), както и към развиване на самочувствие и позитивно
отношение към себе си и другите.

Източник на дейността

TASKs for democracy

Компетентности

Толерантност към неопределеност
Умения за аналитично и критично мислене
Умения за сътрудничество
Емпатия
Знания и критично разбиране за себе си

Материали

А2 или А3 постери, маркери

Участници

Групи от по пет учители

Продължителност

20 минути

Подготовка

Не е необходима

Инструкции стъпка по стъпка


Всеки член на групата е помолен да си спомни неприятно преживяване, което е имал
наскоро, и да напише кратко описание за него.



Помолете участниците да идентифицират дори минималните положителните аспекти на
това преживяване и да ги запишат.



Работа по двойки: участниците обсъждат помежду си тези положителни аспекти и
изследват техните предимства.



Работа в екип (две групи от по пет): участниците обсъждат поведението на своите
партньори в групата и си водят записки.



Участниците обобщават своите записки върху постери, след това обикалят и посещават
всяка група.



Проведете кратка дискусия и задайте следните въпроси:
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► Какво научихте по време на тази дейност?
► Каква връзка има между неприятните събития и полезните преживявания?
► Има ли общ модел?
► Как тази дейност може да бъде полезна за вас във вашата класна стая?
► Какви учебни резултати бихте очаквали да постигнете с вашите ученици?
Насоки за модератора
Внимавайте да не оставите участниците да изпаднат в депресия за всички неприятни събития,
които могат да си припомнят в първата стъпка от тази дейност.
Спазвайте зададеното време за работа!
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17. Писма до следващото поколение
Цел

Накарайте участниците да оценят обучителения курс, сесия или поредица
от дейности, в които са участвали. Участниците ще възприемат по-добре
съдържанието и методологията на дейностите или обучителния курс, ако
са накарани да обсъждат и записват наученото и как могат да го използват в
собственото си преподаване.

Източник на дейността

TASKs for democracy

Компетентности

Знания и критично разбиране за себе си
Отвореност към културните различия
Толерантност към неопределеност
Емпатия

Материали
Участници

А4 празен лист за всяка двойка участници Картини или карти, разделени на две,
за да бъдат сглобени
Работа по двойки или в малки групи

Продължителност

45 минути

Подготовка

Помислете за критериите за оценка, които бихте искали да имат предвид
участниците ви, докато пишат писмата си

Инструкции стъпка по стъпка
▪

Обяснете защо е важно да се направи този преглед на всичко, което е направено до
момента. Кажете на участниците, че оценката им ще бъде под формата на писмо до
следващите участници.

▪

Участниците формират двойки или малки групи.

▪

Можете да дадете няколко идеи за какво да пишете и как да организират писмото.
Проектирайте съответните точки или ги напишете на дъската. Например:
► цели на дейността / сесията / курса
► атмосфера
► съдържание
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► разбиране на терминологията
► дейности и задачи
► време и темпо
► постигнати резултати от обучението
► оценка на участниците за собствения им напредък, усилия и ангажираност
► планове на участниците за използване на разработените знания, умения и нагласи
► планове на участниците за използване на конкретни дейности или материали
► проблеми, рискове, опасности
► общи съвети за бъдещи участници
▪

Участниците обсъждат своите идеи по двойки и пишат заедно писмата си до следващите
участници, за да знаят какво да очакват.

▪

След като изтече определеното време, писмата се разменят. Ако е възможно, всеки трябва
да прочете всички писма.

▪

Всички трябва да си водят записки, за да могат след това да цитират интересни моменти
от писмата.

▪

Следва дискусия с разяснителни въпроси и предложения за действия и / или подобрения
въз основа на записаните точки на дъската и цитатите от прочетените писма. Направете
своите критерии за оценка на техните коментари много прости и ясни.

▪

Писмата трябва да се закачат на табло. Те могат да бъдат използвани като въвеждата
дейност за бъдещите участници в проекта.

Насоки за модератора
▪

Предупредете участниците, че могат да използват чувството си за хумор, но трябва да
пишат писма, които наистина отразяват оценката им за сесията и за тяхното собствено
обучение.

▪

В допълнение, може би е полезно да им напомните, че това не трябва да се превръща в
кръг от комплименти, а в писмото, което всички ние очакваме да получим от критичен,
но подкрепящ приятел или колега.
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ГЛАВА 3.

CVS ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА УЧИТЕЛИ: ОБОБЩЕНИЕ И ОЦЕНКА

Курсът за обучение на CVS за учители включва три въпросника: (а) „Въпросник за
очакванията“, който ще се прилага в началото на обучението, (б) „Въпросник за
окончателна оценка“, който ще се прилага в края на курса, и (в) „Скала за оценка на
демократичните и междукултурни компетентности на учителите“, която се прилага
преди началото на обучението и след края на курса, два месеца по-късно.
Последната скала е съставена от 75 точки, оценяващи компетентностите съгласно
РРКДК; Въведение в резултатите от CVS за описание на компетентностите на
концептуалния модел. Елементите се оценяват по 5-степенна скала на Ликерт,
варираща от 1 (= категорично несъгласна) до 5 (= силно съгласна). За всяка
компетентност се получава общ резултат като среден резултат.
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Макро ниво

Ценности

Нагласи

Компетентност

Човешките права

Културно многообразие
Закон

4-6
7-9

10-12

Гражданско мислене

16-18

Уважение

Самоефикасност

Толерантност към неопределеност
Самостоятелно учене
Критично мислене

Слушане & Наблюдение
Емпатия

Гъвкавост и адаптивност
Лингвистика

Сътрудничество
Знания и критично
разбиране

1-3

Отвореност към различия

Отговорност

Умения

Точки

Разрешаване на конфликти
За себе си

13-15
19-21
22-24
25-27

28-30
31-33
34-36
37-39
40-42
43-45
46-48
49-51

52-54

Комуникация

55-57

Световната култура

61-63

Световната политика
Световните медии

Световната история

Световната икономика

Световна околна среда

58-60
64-66
67-69
70-72
73-75

ВЪПРОСНИК ЗА ОЧАКВАНИЯТА ОТ ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС

Моля, отговорете на всички въпроси и върнете формуляра. Предварително Ви благодарим!

Име (по избор) ……………..…………………………………....................................................................
Дата и място на провеждане на обучението ………..………....................................................................
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1. Какво се надявате да научите по време на обучителния курс?

…………………………………………………………………………………………………............….....

…………………………………………………………………………………………………............….....
2. Какви са вашите притеснения?

………………………………………………………………………………………………...........…….....

………………………………………………………………………………………………...........…….....
3. Какви очаквания имате относно съдържанието на обучителния курс?

……………………………………………………………………………………………...........……….....

…………………………………………………………………………………………...........………….....
4. Какви очаквания имате относно методологията на обучителния курс?

……………………………………………………………………………………………...........……….....

…………………………………………………………………………………………………...........….....
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5. Как мислите, че можете да допринесете за курса за обучение.

…………………………………………………………………………………………………...........….....

……………………………………………………………………………………………………................
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ВЪПРОСНИК ЗА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА НА ОБУЧИТЕЛНИЯ КУРС
Моля, отговорете на всички въпроси и върнете формуляра. Предварително Ви благодарим!
Име (по избор) ……………..………………………………….................................................
Дата и място на провеждане на обучението ………..……….................................................

1.

Мислете за целия период на обучение. Каква е вашата степен на удовлетвореност
от дейностите? (Оценете от 0% до 100%).

0%

50%

100%

Моля, обяснете защо дадохте такава оценка (ако желаете добавете свои коментари):
...……………………………………….………………………………………………………………….................................................................………
...……………………………………….……………………………………….................................................................…………………………………
...……………………………………….……………………………………………………………………….................................................................…
...……………………………………….……………………………………………………..................................................................……………………

2.

Според вас оправдаха ли се вашите очаквания?
++

+

0

-

--

Професионални
Лични
Кои от вашите очаквания са изпълнени най-много? Моля, обяснете отговорите си.
...……………………………………….………………………………………...............................................…………………………………
...……………………………………….…………………………………………………………………………...............................................

130

CVS- Гласът на децата за ново човешко пространство

...……………………………………….……………………………………………………………………...............................................……
Кои от вашите очаквания са изпълнени най-малко? Моля, обяснете отговорите си.
...……………………………………….…………………………………………………………...........................................………….……
...……………………………………….…………………………………………………………………………................................................
.....……………………………………….………………………………………………………………………................................................
Кои са най–важните неща, които научихте по време на обучението?
.....……………………………………….………………………………………………………………………….............................................
...................................................……………………………………….…………………………………………………………………………
...…...…………………………….............................................……….…………………………………………………………………………
Доколко подходящи смятате методите, използвани по време на курса?
5

4

М н о г о
подходящи

3

2

1

Подходящи
до известна
степен

Неподхоящи

Доволни ли сте от цялостната организация на обучението?
5

4

Много
доволен

3

2

До известна
степен

1
Крайно
недоволен

Доволни ли сте от ролята на групата във вашето обучение?
5
Много
доволен

4

3
До известна
степен

2

1
Крайно
недоволен
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Доволни ли сте от динамиката на групата участници?
5

4

Много
доволен

3

2

До известна
степен

1
Крайно
недоволен

Доволни ли сте от работата на обучителите?
5

4

Много
доволен

3

2

До известна
степен

1
Крайно
недоволен

Доволни ли сте от собствения си принос по време на обучението?
5
Много
доволен

4

3

2

До известна
степен

1
Крайно
недоволен

Как планирате да използвате наученото в своята бъдеща работа?
На лично ниво
……………………………………………………………………….…………………………………...…................................................……
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…….............................................
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…….............................................
...………………………….……………………………………………….…………………………………...…...............................................
В класната стая
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……..............................................
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…….............................................
……………………………………………………………………….…………………………………...…...…….............................................
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……..............................................
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Виждате ли някакви пречки, които ще възпрепятстват да приложите това, което научихте?
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……............................................
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……............................................
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……............................................
Моля, споделете ако имате и друг коментар, който искате да добавите.
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……............................................
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……............................................
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……............................................
Имате ли предложения за подобряване на качеството на обучението?
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……............................................
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……............................................
……………………………………………………………………….…………………………………...…...……............................................
БЛАГОДАРИМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО!
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СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ И МЕЖДУКУЛТУРНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА
УЧИТЕЛИТЕ

До каква степен сте съгласни или не сте съгласни със следните изречения? Няма правилен или
грешен отговор – ние се интересуваме от това какво Вие мислите за тези знания. Моля, оградете един
от отговорите под всяко изречение.
1

2

3

4

5

Напълно
несъгласни

Несъгласни

Нито
несъгласни,
нито съгласни

Съгласни

Напълно
съгласни

1.

Човешките права трябва винаги да се отстояват и уважават.

3.

Човешките права трябва да се отнасят за всички хора, независимо от тяхната 1 2 3 4 5
културна среда.

2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Всяко човешко същество трябва да може да упражнява човешки си права.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Трябва да сме толерантни към различните вярвания, които другите членове на 1 2 3 4 5
обществото имат.
Трябва да се стремим към взаимно разбирателство и смислен диалог между хора и 1 2 3 4 5
групи от хора, които са възприемани за „различни“ едни от други.
Културното разнообразие в обществото трябва да бъде оценявано и ценено 1 2 3 4 5
позитивно.
Съдилищата трябва да бъдат достъпни за всеки, така че на хората да не им бъде 1 2 3 4 5
отказван достъп до възможността да започнат съдебен процес, защото е твърде
скъпо, сложно или предизвикващо неприятности.
Тези, на които е възложена законодателна власт, следва да бъдат подчинени на 1 2 3 4 5
закона и на съответния конституционен надзор.
Важни решения трябва да бъдат вземани по демократичен начин и от мнозинството 1 2 3 4 5
от граждани.
Интересувам се да науча повече за вярванията, ценностите, традициите и светогледа 1 2 3 4 5
на другите хора.
Търся и приветствам възможности за срещи с хора с различни ценности, обичаи и 1 2 3 4 5
поведение.
Търся контакт с други хора, за да науча повече за тяхната култура.

1 2 3 4 5

Уважавам хората, които са от различен социално – икономически статус от моят.

1 2 3 4 5

Отнасям се с уважение към хората, независимо от тяхната културна среда.

Уважавам хората, които следват различни религиозни движения от моите.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Аз съм отдаден/а на това да не съм пасивен свидетел когато достойнството и правата 1 2 3 4 5
на другите биват нарушени.
Аз дискутирам какво може да се направи, за да може обществото ни да бъде по- 1 2 3 4 5
добро място.
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18.

Аз активно се информирам за обществени проблеми.

1 2 3 4 5

20.

Аз поемам отговорност за своите грешки.

1 2 3 4 5

19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Аз поемам отговорност за своите действия.

Аз държа себе си отговорен/а за своето поведение.

Аз вярвам в своята способност да разбирам проблеми.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Аз вярвам в своята способност да преминавам през препятствия по пътя към дадена 1 2 3 4 5
цел.
Уверен/а съм, че знам как да се справя с непредвидени ситуации, поради моят набор 1 2 3 4 5
от ресурси.
Хората могат да интерпретират една и съща ситуация по различни начини.

1 2 3 4 5

Аз приемам, че животът е изпълнен с противоречия.

1 2 3 4 5

Аз приемам, че животът е изпълнен с трудности.

Мога да научавам повече за различни теми с минимално наблюдение.
Мога да оценявам качеството на своята работа.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Мога да наблюдавам, определям и приоритизирам задачи без директен надзор над 1 2 3 4 5
мен.
Използвам доказателства, за да подкрепя своите мнения.

Мисля за това дали информацията, която ползвам е правилна.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Мога да използвам конкретни критерии, принципи или ценности, за да направя 1 2 3 4 5
оценка.
Активно слушам другите хора.

1 2 3 4 5

Внимавам за това какво другите хора намекват, но не казват.

1 2 3 4 5

Усещам, когато другите хора са раздразнени.

1 2 3 4 5

Мога да слушам ефективно, за да декодирам значението и намеренията на другия 1 2 3 4 5
човек.
Мога да разпозная кога някой се нуждае от помощ.
Внимавам за това какво другите хора чувстват.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Променям мнението си, ако ми бива показано, че трябва да го направя с рационални 1 2 3 4 5
аргументи.
Променям решенията, които съм взел/а, ако последствията от тях показват, че трябва 1 2 3 4 5
да ги променя.
Мога да променям собственото си поведение, така че да е подходящо за други 1 2 3 4 5
култури.
Аз осъзнавам, че хората от различни културни среди изразяват себе си по различни 1 2 3 4 5
начини.
Аз съм способен/а да изразявам себе си ясно пред други хора.

1 2 3 4 5

Изграждам позитивни взаимоотношения с другите хора в екип.

1 2 3 4 5

Мога да се справям с напрегнати ситуации чрез комуникация.

Работя активно за стигането до консенсус, за да се изпълни екипната цел.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Когато работя в екип, държа другите информирани за всяка важна и полезна 1 2 3 4 5
информация.
Мога да открия начини за разрешение на конфликти.

1 2 3 4 5

Мога да помагам на другите да разрешават своите конфликти като подобрявам 1 2 3 4 5
тяхното разбиране за възможните опции за разрешаването им.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Мога да окуражавам страните въвлечени в конфликти да се изслушват и да споделят 1 2 3 4 5
техните проблеми и притеснения.
Мога да опиша начините, по които моите мисли и емоции афектират поведението 1 2 3 4 5
ми.
Мога да рефлектирам критично над своите собствени ценности и вярвания.
Мога да рефлектирам критично над себе си от различни перспективи.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Мога да обясня как тонът на гласа, очният контакт и езикът на тялото биха могли да 1 2 3 4 5
подобрят комуникацията.
Мога да обясня как социалните взаимоотношения понякога биват кодирани във 1 2 3 4 5
формите на езика, използвани при разговори (например в поздравите, формите на
обръщение, употребата на ругатни и т.н.).
Мога да рефлектирам критично над различните методи на комуникация, които се 1 2 3 4 5
прилагат в различна социална група или култура.
Мога да обясня значението на основните политически понятия като демокрация, 1 2 3 4 5
свобода, гражданство, права и задължения.
Мога да рефлектирам критично над предизвикателствата свързани с човешките 1 2 3 4 5
права, които съществуват в моята общност и цялото общество.
Мога да рефлектирам критично над естеството и предназначенията на правото.

1 2 3 4 5

Мога да обясня приликите между различните култури.

1 2 3 4 5

Мога да обясня за ефектите на пропагандата върху модерния свят.

1 2 3 4 5

Мога да обясня причините за това всички култури постоянно да се променят и 1 2 3 4 5
еволюират.
Мога да обясня как културата влияе на начина, по който хората мислят.
Мога да обясня как хората биха могли да се предпазят от пропаганда.
Мога да обясня какво е пропаганда.

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Мога да рефлектирам критично над това как историите често биват представяни и 1 2 3 4 5
преподавани от етноцентрична гледна точка.
Мога да рефлектирам критично над променливата природа на историята и как 1 2 3 4 5
интерпретациите на миналото варират в зависимост от времето и културите.
Мога критично да рефлектирам над разнообразни понятия от различни ъгли как 1 2 3 4 5
историческите фактори са повлияли на тяхното развитие в модерния свят.
Мога да говоря за националната икономика и как икономическите и финансовите 1 2 3 4 5
фактори влияят на това как функционира обществото.
Мога да рефлектирам критично над икономическата взаимозависимост на 1 2 3 4 5
глобалното общество.
Мога да рефлектирам критично над връзките между икономическите фактори и 1 2 3 4 5
социалните и политически процеси.
Мога да оценя влиянието на обществото над природния свят, като нарастващото 1 2 3 4 5
население, развитието на населението, използването на ресурси и т.н.
Мога да рефлектирам критично над рисковете, свързани с щетите на климата.

1 2 3 4 5

Мога да рефлектирам критично над ценностите, поведението и начина на живот, 1 2 3 4 5
нужни за устойчиво бъдеще.

Tra.C.I.E.
Di Maria, R., Inguglia, C., Lo Coco, A., Musso, P., Sprini, G., Rashkova, I., et al. (2009). Tra.C.I.E. Handbook:
Training Citizenship and Intercultural Education in Europe. Gabrovo: Ex-Press.
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ПРЕДГОВОР

CVS учебната програма за деца съдържа поредица от дейности, които
позволяват на девет- десетгодишни ученици активно да упражняват своите
демократични и междукултурни (ДМ) компетентности в училище и в техните местни
общности чрез дейности за участие в градското планиране, допринасяйки да се
чуят техните гласове за техните нужди, възгледи и мечти по отношение на найблизките им „градски“ пространства. Това 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 (а)
оценка на преподаване и учене, която наблюдава и измерва ефективността на
конкретна дейност и цялата програма за обучение, и (б) оценка на степента на
владеене на децата на ДМ компетентностите.
CVS учебната програма1 е в изпълнение на Референтната рамка на
компетентности за демократична култура (РРКДК) на Съвета на Европа (СЕ)
(Reference Framework of Competences for Democratic Culture, RFCDC; Barrett, 2020;
Barrett et al., 2018a, 2018b, 2018c )
Програмата е концептуален модел на ДМ компетентности, чрез които
гражданите са длъжни да участват ефективно в култура на демокрация - в контекста
на началното образование (вж. Въведение от CVS интелектуални продукти за
кратко описание на РРКДК, проект CVS и CVS обучителен курс за учители).
CVS учебна програма е разработена в петстепенен процес. Първо,
реализирахме проучване, включващо всички партньорски училища, което е
систематичен преглед, целящ да анализира до каква степен, кога и как учащите
придобиват ДМ компетентности в хода на своето обучение като цяло. След
това, избрахме някои от най-добрите учебни ресурси и материали, които вече
съществуват в областта на образованието за демократично гражданство (ОДК),
образованието по правата на човека (ОПЧ) и междукултурното образование
(МО). Организирахме учебните ресурси и материали (добавяйки към тях някои,
разработени от собствения ни работен екип), за да създадем учебната програма.
Тествахме на място CVS учебната програма във всички страни на партньорството,
включващи както учители, така и ученици. Накрая променихме някои дейности въз
основа на обратната връзка, получена от тестването на място и ги публикувахме
в Наръчника на CVS учебната програма ( може да се изтегли от уебсайта на CVS,
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https://www.cvs-project.eu/).
Необходимо е да се направят две уточнения относно учебната програма. Първо, по
време на разработването й сметнахме за важно да се въведе курс за обучение на учители
по разглежданите теми, например РРКДК. Нашето предложение е преди да се осъществи
прилагането на учебната програма, учителите да могат да участват в CVS обучителен курс за
учители. Учебната програма е предназначена за деца в начално училище, но тя е подходяща
и за деца от средното училище.
Този наръчник е фокусиран основно върху практическото измерение; поради тази причина
отделихме ограничено пространство на теоретичните концепции и разсъждения, за да има
повече място за описване на модулите и дейностите. Наръчникът е разделен на четири
глави. Глава 1 е посветена на въведението, в което представяме общите и теоретичните
съображения, залегнали в основата на CVS учебната програма, и нейната методологична
рамка. Глава 2 е посветена на описанието на структурата на учебната програма. Глава 3 е
посветена на конкретното описание на всяка дейност, включена в учебната програма, по
отношение на целта, източника, вида на дейността, целевите компетентности на РРКДК,
необходимите материали, размера на групата, необходимото време и подготовката. Читателят
може да намери инструкции за изпълнението на дейностите стъпка по стъпка, полезни съвети
и приложение с работни листа. Глава 4 е посветена на оценка от преподаването и ученето
както и оценяване на системите за оценка.
CVS учебната програма е интегрирана в CVS мобилно приложение. Приложението е
технологичен инструмент, който позволява онлайн методическия надзор на учителите по
време на изпълнението на програмата. Цялата информация за структурата, дейностите,
процедурите за оценка, съдържаща се в този наръчник, може да бъде намерена онлайн. CVS
мобилното приложение работи на настолен компютър, лаптоп, таблет и мобилно устройство
и е достъпно с вход чрез уебсайта на CVS: https://www.cvs-project.eu/cvs-app/cvs-app-home/.

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
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Конвенция за правата на детето на ООН- Организация
на обединените нации
Всеобща декларация за правата на човека
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ГЛАВА 1.
УВОД КЪМ CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА

«За първи път чух да се чете документ,
базиран
на
гласовете
на
децата,
включително собствения ми глас. След
като го изслушах, си помислих, „Децата
могат да променят света, ако им се даде
шанс“»
Джеханзеб Хан, 12-годишен, Пакистан,
за своето преживяване на Специалната
сесия на ООН за децата, 2002 г.

Гласът на децата е тяхното правото да изразят мнение по въпроси, които
ги засягат, и те да се вземат предви. Той обхваща всички аспекти на живота им и
вземането на решения, при които децата могат да имат значим принос в съответствие
с тяхната възраст и зрялост. Правото на глас се простира от неформални ситуации,
при които децата изразяват мнение пред своите връстници или възрастни, до участие
в демократични структури или механизми (ученически парламенти и съвети).
Гласът на децата може да се характеризира според типологията на нарастващата
сложност и отговорност: изразяване (изказване на мнение), консултация (да
бъде поискано мнение), участие (присъствие и активност по време на среща),
партньорство (имат официална роля при вземането на решения), активизъм
(идентифициране на проблем, предлагане на решение и застъпване за неговото
приемане) и лидерство (планиране и вземане на решения).
CVS учебната програма за деца съдържа поредица от дейности, които
позволяват на девет-десетгодишни ученици активно да упражняват своите
демократични и междукултурни (ДМ) компетентности в училище и в техните
местни общности чрез дейности за участие в градското планиране, допринасяйки
да се чуят техните гласове за нуждите, възгледите и мечтите 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 контекст (училището) до по-нататъшен
контекст (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
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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.
Детските гласове са толкова необходими, за да създадат ново човешко пространство!
CVS учебната програма е разработена с цел (а) да засили чувството за принадлежност на
учениците към общността, техните способности за критично мислене за пространството,
в което живеят (както в училище, така и в града), да споделят знанията за училищна и
градска история, възможностите да изпитат уважението към перспективата на другия и
демократичните процеси за вземане на решения, (б) да планират съвместно бъдещия облик
на училището и на техния град, (в) да взаимодействат с други ( както деца, така и възрастни)
за подобряване на общото училищно пространство и (г) за включване на деца с мигрантски
произход в съвместно преосмисляне и възраждане на общо пространство, принадлежащо
на всички.
Учебната програма е разработена на основа на някои общи, теоретични и
методологични съображения. Включени са основните права на децата и хората, но и
въздействието на гражданското участие върху детското развитие, ефектът от градското
планиране върху благосъстоянието на общностт, както и значението на съвместния подход в
процесите на преподаване и обучение. Всички фактори са описани в следващите параграфи.

1. Основни фактори за създаване на CVS учебна програма:
Една от основните теми, които са ръководили разработването на учебната програма,
се състои от основните права на децата и по-общо на хората. Акцентира се върху 12 и 13
член от Конвенцията на ООН за правата на детето (приета от Общото събрание на ООН
през 1989 г.) и 19 и 29 член от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ, приета от
Общото събрание на ООН през 1948 г.). Те са описани по-долу.

1.1 Член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето: правото на детето
да бъде изслушано

Една от основните ценности на Конвенция за правата на детето на ООН е правото на
децата да бъдат изслушани и приемани сериозно, определено в 12 член:
1. Държавите – страни по Конвенцията, осигуряват на детето, което
може да формира свои собствени възгледи, правото да изразява
тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него,
като на тях следва да се придава значение, съответстващо на
възрастта и зрелостта на детето.
2. За тази цел на детето е предоставена по-специално възможност
да бъде изслушвано при всякакви съдебни и административни
процедури, отнасящи се до него, или пряко, или чрез представител
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или съответен орган по начин, съответстващ на процедурните
правила на националното законодателство.
Комитетът по правата на детето (2003) определи член 12 като един от четирите
основни принципа на Конвенция за правата на детето. Тя се основава на идеята, че при
упражняване на своите права детето е активен агент. Това право на активна ангажираност е
концептуализирано като участие, което е непрекъснат процес на изразяване на възгледите
на децата и участие във вземането на решения по въпроси, които ги засягат - на местно,
национално и международно ниво. За да имат истинско участие, е необходимо децата
да установят взаимоотношения с възрастни (в съответствие с тяхната възраст и зрялост),
основани на уважение, диалог, споделяне на информация и способност да приемат техните
мнения. От най-ранна възраст децата са способни да формират и излагат свои собствени
възгледи, но с порастването си те са способни да изразяват все по-сложни форми на
участие. Когато децата са малки, тяхното участие до голяма степен ще бъде ограничено
до въпроси, свързани с непосредственото им обкръжение, т.е. семейството, училището и
местната общност. С израстването им и възможностите им се развиват до по-сложни форми,
хоризонтите им се разширяват, за да включат и международния контекст (Landsdown, 2011,
ALTRA BIBLIO). Смислено участие на децата обаче е възможно само ако възрастните приемат
децата като партньори по въпроси, които ги засягат (вж. Параграф 2.1 за по-задълбочена
дискусия относно участието и връзката с детското развитие).
Според Резолюцията на Общото събрание на ООН от ноември 2009 г. правителствата
трябва да „осигурят възможност на децата да бъдат изслушани по всички въпроси, които
ги засягат, без дискриминация на каквато и да е основа, като приемат и / или продължават
да прилагат разпоредби и договорености, които предвиждат за и насърчаване, по
целесъобразност, на участието на децата във всички среди, включително в семейството, в
училище и в техните общности, и които са здраво закрепени в законите и институционалните
кодекси и които редовно се оценяват по отношение на тяхната ефективност “. По същия
начин Препоръка CM / Rec (2012) 2 на Съвета на Европа (СЕ) настоятелно призова държавитечленки да гарантират, че всички деца и младежи могат да упражняват правото си да бъдат
изслушани, да бъдат взети на сериозно и да участват във вземането на решения по всички
въпроси, засягащи ги в съответствие с тяхната възраст и зрялост.
1.2 Член 19 от Всеобщата декларация за правата на човека (ВДПЧ) и Член 13 от
Конвенцията на ООН за правата на детето: всеки човек има право на свобода на
убеждение и на изразяването му

Реализирането на член 12 е пряко свързано с други граждански права и свободи,
съдържащи се в Конвенцията на ООН, един от които е член 13. Той е продължение на член
19 от ВДПЧ. Член 19 от ВДПЧ установява свободата на изразяване за всички, включително
правото да получават и споделят информация и идеи по всякакъв начин. Той гласи:
Всеки човек има право на свобода на убеждение и на изразяването му; тази
свобода включва правото безпрепятствено да се придържа към своите
убеждения, както и правото да търси, да получава и да разпространява
информация и идеи чрез всички средства и без оглед на държавните граници.
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Член 13 от Конвенцията на ООН установява, че децата имат право да търсят, получават
и споделят информация във всички форми (художествена, писмена, излъчвана и електронна
...), стига информацията да не вреди нито на тях, нито на другите. Той гласи:
1. Детето има право на свобода на изразяване на мнение. Това право
включва свободата да търси, получава и предава информация и идеи
от всякакъв вид независимо от границите в устна, писмена, печатна
форма или под формата на изкуство, или чрез каквито и да са други
информационни средства по избор на детето.
2. Упражняването на това право може да подлежи на известни
ограничения, но те трябва да бъдат само такива, които са предписани
от закона и са необходими:
а) за зачитане правата или репутацията на другите, или
б) за защита на националната сигурност или обществения ред, или на
общественото здраве и морал.

1.3 Член 29 от ВДПЧ: всеки човек има задължения към обществото

Друго човешко право, което представлява една от основните теми на CVS учебната
програма, е член 29 от ВДПЧ. Той гласи:
1.Всеки човек има задължения към обществото, в което единствено
е възможно свободното и цялостно развитие на неговата личност.
2. Всеки човек, при упражняването на своите права и свободи, е подчинен само на такива ограничения, установени със закон, изключително с цел да се осигури необходимото признаване и зачитане
правата и свободите на другите и за удовлетворяване на справедливите изисквания на морала, обществения ред и общото благоденствие в едно демократично общество.
3. Тези права и свободи при никакви обстоятелства не могат да бъдат упражнявани в противоречие с целите и принципите на Организацията на Обединените нации.
Този член предполага, че последствието от правата са задълженията. Всички ние
имаме задължения към другите хора и трябва да работим за защита на техните права
и свободи. Дискурсът за правата на човека поставя особен акцент върху концепциите за
общност, взаимност и отговорност. Член 29, припомня идеята, че за да развият истинската си
хуманност, хората трябва да останат свързани с другите компоненти на обществото, в което
живеят, спрямо които трябва да действат с уважение и отговорност (Klug, 2000; Landsdown,
2011).
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2. Теоретична рамка на CVS учебна програма
Основната теоретична рамка, която e основа за CVS учебната програма, е РРКДК на СЕ
(Barrett et al., 2018a, 2018b, 2018c), която определя концептуален модел на демократичните и
междукултурни (ДМ) компетентности, чрез които гражданите трябва да участват ефективно в
културата на демокрацията. Кратко описание на РРКДК е представено в глава 1 от Въведението
към CVS интелектуални продукти (https://www.cvs-project.eu/intellectual-output/).
CVS учебната програма е разработена, като се вземат предвид, от една страна,
емпиричните доказателства, подкрепящи значението на изслушването на децата и тяхното
сериозно приемане, и от друга страна, градоустройственото планиране с участието,
което подчертава участието на общността в стратегическите и управленски процеси на
градското планиране (Lefevre, Kolsteren, De Wael, & Byekwaso, 2000). Целта е да се създаде
баланс между възгледите, изразени от всички участници, и да се предотвратят конфликти
между противоположните страни, като се даде възможност на маргинализираните групи да
участват в процеса на планиране (McTague & Jakubowski, 2013).

2.1 Защо е важно да слушаме гласовете на децата и да им позволим да участват
активно?
«Може би ненужно саботираме настоящето
си и бъдещето на децата си, като сме слепи
за несъответствията и ирационалността на
взаимодействието между възрастни и деца
в семейството и общността през този век.
Съвременните
информационни
програми
за правото на щастливо и сигурно детство и
пенсиониране не могат да заменят действителния
опит на откровена и честна връзка между
поколенията, когато възприятията, нуждите и
интересите се различават в контекста на взаимното
приемане на отговорност един към друг. Детските
социални програми за хранене, здравеопазване
и образование, не могат да заменят съвместни
общностни проекти, осъществявани заедно от
възрастни и деца, в които младите допринасят за
общественото благополучие и получават пълно
признание »
Елис Боулдинг, Правата на децата и колелото на
живота,
Ню Брунсуик, Ню Джърси, САЩ, 1979, с. 89
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Участието е основна характеристика на правата на човека и на гражданството за
всички хора. Най-важната предпоставка за смислено участие на децата е възрастните да
зачитат способността на децата да участват в решенията и да ги признават за партньори.
В противен случай, участието на децата е просто „символизъм“: децата могат да изразяват
своите виждания, но те нямат влияние върху това дали и / или как се използва техният принос.
Същността на участието е описано от Харт (1992) в неговия модел „стълба на участие”,
в който авторът идентифицира осем етапа (вж. Фигура 1). Първите три етапа са Манипулация,
Декориране и Символично участие, фалшиви средства за участие, които могат да компрометират
целия процес. Реалните форми на участие включват Възложени, но информирани, където се
дава специфични роли на децата, и етапа на Консултирани и информирани , където децата
дават съвети за програми, провеждани от възрастни и разбират как тяхното мнение ще
повлияе на резултата. Най-напредналите етапи са Инициирани от възрастните, споделяни
решения с децата; Инициирани и насочени от децата и Инициирани от децата, споделяни
решения с възрастните, в които възрастните се явяват само в поддържаща, консултативна
роля. Този последен етап предоставя на децата възможност за съвместно вземане на решения,
съвместно управление и споделена отговорност от деца и възрастни. Деца и възрастни имат
достъп до информацията на другия и се учат от взаимния житейския опит.

Фигура 1. Модел на участие на Харт (адаптиран от Харт, 1992).
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1. Манипулиране 2. Декориране 3. Символично участие
4. Възложени, но информирани 5. Консултирани и информирани
6. Инициирани от възрастните, споделяни решения с децата
7. Инициирани и насочени от децата
8. Инициирани от децата, споделяни решения с възрастните
The Ladder of Participation: Стълба на участието
Non-participation: Неучастие
Degrees of participation: Степени на участие
Съществуват множество доказателства, че изслушването на децата има широко
положително въздействие. Както е посочено от Landsdown (2011), участието е важно по
няколко причини. Първо, това допринася за личностно развитие, насърчавайки капацитета
на децата. Няколко проучвания показват, че отчитането на възгледите на децата е
свързано със самочувствието на децата, когнитивните способности, социалните умения и
уважението към другите (Covell & Howe, 2005; Kirby & Bryson, 2002; Kranzl-Nagl & Zartler,
2009). Инициативите, които включват младите хора в регионалните програми (като им дават
възможност да допринесат за промяната на социалната реалност), увеличават чувството им
за самосъзнание и самоефективност, подобряват психическо благосъстояние и училищни
резултати и в резултат има намален процент на отпадане от училище, престъпност и употреба
на наркотични вещества (Wallerstein, 2006). Участието във вземането на решения в училище
насърчава чувството за гражданство у децата, помага им да развият важни компетентности,
напр. умения за сътрудничество и комуникация, самоефективност, отговорност, гражданско
мислене и уважение към ценностите на демокрацията - всичко това е в основата на РРКДК.
Допринасянето за тяхната училищна общност дава на децата чувство за принадлежност,
развива самочувствие и може да доведе до отношения, които са по-респектиращи. Това има
положително влияние върху училищната дисциплина и помага за намаляване на честотата
на проблеми, като отпадане, тормоз, злоупотреба с наркотични вещества и радикализация
(ЮНЕСКО, 2019). Ангажирането на учениците с активни учебни дейности в клас има
положителен ефект не само върху атмосферата в класната стая, но и върху образователните
постижения на учениците и техните връстници. Добродетелният цикъл се създава чрез
участие, тъй като децата придобиват умения, изграждат компетентност и придобиват
увереност, и колкото по-ефективен е техният принос, толкова по-голямо е въздействието
върху тяхното развитие.
На второ място, това води до по-добро вземане на решения и резултати. Възрастните
невинаги имат достатъчно представа за живота на децата, за да могат да вземат информирани
и ефективни решения относно законодателството, политиките и програмите. Децата имат
уникален набор от знания за техния живот, нужди и грижи, заедно с идеи и възгледи, които
произтичат от техния пряк опит. Тези знания и опит трябва да информират всички процеси
на вземане на решения, засягащи живота на децата. Решенията, които се основават на
възгледите на децата, ще бъдат по-подходящи, ефективни и устойчиви.
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На трето място, участието служи за защита на децата. Правото на изразяване на възгледи
и тяхното сериозно възприемане е мощен инструмент, чрез който да се оспорват ситуации на
насилие, злоупотреба, заплаха, несправедливост или дискриминация. Традиционно на децата
им е отказано знанието, че имат право да бъдат защитени от насилие, както и механизмите,
чрез които се оспорва тази ситуация. Системното мълчание на децата за насилието, което
изпитват, са имали ефект на защита на насилниците, а не на децата. Въпреки това, ако децата
бъдат насърчавани да изразят онова, което им се случва, и са им предоставени необходимите
механизми, чрез които те могат да повдигнат обвинения, е много по-лесно да бъдат разкрити
нарушения на права (Willow, 2010). Самочувствието и увереността, придобити чрез участие,
също така дават възможност на децата да оспорват нарушенията на техните права. Освен това
възрастните могат да действат в защита на децата само ако са информирани за случващото
се в живота на децата; и често само децата могат да предоставят тази информация. По- лесно
ще е справянето с насилието над деца в семейства, училища, затвори, институции, които
експлоатират детски труд, ако самите деца имат възможност да разказват историите си на
властите, които да предприемат необходимите действия. Важно е също така да се признае,
че децата са напълно зависими от подкрепата на възрастните и понякога рискуват децата да
бъдат изоставени без ресурси, когато тази защита бъде оттеглена (Myers & Boyden, 2001).
На четвърто място, участието допринася в подготовката за развитието на гражданското
общество, толерантността и уважението към другите. Уважението на децата и предоставянето
им на възможности да участват във въпроси, които ги вълнуват, е един от най-ефективните
начини да бъдат насърчени да повярват в себе си, да спечелят увереност и да се научат как
да водят преговори за вземане на решения с другите хора. Участието на децата в групи,
клубове, комитети, неправителствени организации (НПО), съвети, съюзи и други форми
на организация допринася за развитието на общността и признаване, че е възможно да
се направи положителна промяна. Участието също така предлага възможности на деца
от различни среди да изградят чувство за принадлежност, солидарност, справедливост,
отговорност, грижа и чувствителност. Демокрацията изисква граждани с разбирането,
уменията и ангажимента за изграждане и подкрепа на своите институции. Чрез участието
децата могат да развият тези способности, започвайки от преговори за вземане на решения
в семейството, до разрешаване на конфликти в училище и допринасяйки за развитието на
политиките на местно или национално ниво. Чрез участието децата могат да се подготвят да
се научат да уважават различията и да разрешават конфликти по мирен начин и да укрепва
способността им да достигат до правилни решения. Демокрацията също изисква пряко и
непряко участие: децата могат да участват или пряко, представяйки се като личности, или
като представители на други, с ясен мандат от групата, която представляват, и също толкова
ясна отчетност пред тази група. Подкрепата на правото на детето да бъде изслушано в
ранните години е неразделна част от насърчаването на гражданството в дългосрочен план.
По този начин ценностите на демокрацията са заложени в нагласата на детето към живота много по-ефективно основание за демокрация, отколкото внезапно прехвърляне на власт на
18-годишна възраст.
Участието укрепва отчетността. Изграждането на възможности за деца да се занимават
с въпроси, които ги вълнуват в тяхната местна общност, не само допринася за гражданската
ангажираност, но също така засилва контрола върху правителствата и другите власти.
Познаването на правата на човека, усвояването на уменията за участие, придобиването
на увереност в използването и събирането на информация, ангажирането в диалог с
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другите и разбирането на отговорностите на правителствата са жизненоважни елементи за
създаването на гражданство. Правителствата трябва да играят ключова роля в осигуряването
на информираността, ангажираността и способността на гражданите да оспорват действията
или бездействието на правителството чрез демократични и мирни средства и да допринасят
за положителното изготвяне на политики и подобреното разпределение на ресурсите.
Изграждането на тези възможности за деца от най-ранна възраст ще допринесе значително
за създаването на отговорно и прозрачно управление не само на правителствено, но и на
всички нива, в които живеят деца и младежи.

2.2 Участие в градското планиране
2.2.1 Участващо планиране
Глаголът „да споделяш“ обикновено се използва като средство / инструмент, с който
другите да разберат мисли, образи, видения и всички онези елементи, които могат да бъдат
уловени от хипотетичен събеседник. Преминавайки първоначалното значение на „общо и
съвместно използване“, той се превръща в инструмент за обединяване и въвеждане на нови
видове ресурси в система за взаимоотношения. Изразът има различна стойност, ако е показан
на общността, която е мрежа от индивиди в глобален мащаб. В системата за социални мрежи
споделянето предизвиква дебати, създава нови визии и гледни точки, става тема за размисъл
и критика; с други думи, това може да се превърне в отправна точка за нови творчески
действия. Всъщност преподаването или ученето са просто трансфер или споделяне на знания
и опит; процес, който винаги води до нови потенциали и положителни възможности, ставайки
отправна точка за промяна. Придвижвайки се към почти универсални ценности или нужди,
промяната тегли към действия, които наистина стават „споделени“.
Планирането на градоустройството се основава на два основни фактора: районът с
всички елементи (културен, екологичен, икономически и др.) и жителите, които живеят в
него и извършват действия и промени. Районът дава началото на ресурсите, на които хората
могат да базират действията, за да изберат и започнат, а жителите преподават опит и знания
на различни нива въз основа на социален, икономически и възрастов статус.
Планирането на градоустройството е наука, която изучава проблемите, свързани
с развитието на един град, за да се получи рационално подреждане на неговите сгради,
улици и площади. Планирането означава поставяне в услуга на общността на аналитични
компетентности, инструменти за планиране, техники за оценка, чувствителност и управленски
умения, за да се планират и управляват по-устойчиви, креативни, справедливи, по-щастливи
и по-хубави градове, райони, пейзажи и околна среда. Поради тази причина урбанистът има
идеи и инструменти за подобряване на света. Предложените стратегии за облагородяване на
нашите градове изискват нови възприятия за науката, политиката, образованието, и за участие
на самите деца. В тази перспектива, градското планиране е културен процес, непрекъснат
„социален диалог” между различните участници, които живеят в града. Ключовите думи за
тази стратегия са участие и образование.
За да има развитие на градското планиране, тази интегрирана база данни става изключително важна. Познаването на местните елементи, дори и да е от съществено значение,
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винаги се нуждае от взаимодействие с крайния потребител, който ще трябва да направи
правилния избор. Трябва да се обърне внимание на човешката изобретателност, за да се
изберат правилните решения. Споделеното планиране започва с тези предпоставки и това
е практика с цел да се включи местното население в избора на нововъведения в района.
При процеса на споделяне експертът обсъжда с гражданите данните, получени от анализа, а
населението коментира своите нужди, опит и предложения. Наблюдава се взаимодействие,
при което знанието се прехвърля от един индивид към друг и става по-богато и развиващо
се.
Споделеното участие се прилага на практика с няколко техники, имащи за цел да събират
базата данни, собственост на гражданите. Гражданите неволно приемат елементите на района,
възприемайки ги по различен начин въз основа на собствената си „лична история“. Ролята на
урбаниста е да насочва местното развитие, започвайки отдолу. Той или тя трябва да може да
разбере различния принос, който гражданите могат да дадат за бъдещата визия на района.
Те са поканени да проведат обсъждане за важните теми, където да споделят предложения и
решения. Гражданство, способно да анализира собствения си статус и състоянието на средата
на живот, но насочено активно и позитивно към подобрение. Подобни генерирани входящи
данни ще трябва да бъдат взети под внимание и да се превърнат в действия, политика и
проекти. Крайната цел е да се очертаят действия, които, произхождащи от самите граждани,
ще бъдат приветствани благосклонно: или с други думи ще са споделени. Споделено действие
се показва като елемент, подкрепен от мнението на няколко индивида, но е от решаващо
значение дори това действие да е известно. Окончателното обсъждане ще завърши процеса
на споделено планиране.
На международно ниво, Срещата на върха в Рио де Жанейро през 1992 г. е първото
участие на гражданите в политиката в областта на околната среда, крайъгълен камък на
устойчивото развитие (принцип номер десет от Декларацията от Рио). Популяризирането на
участието на гражданите впоследствие среща допълнителни потвърждения в европейския
контекст с: Харта на Олборг през 1994 г., Конвенция от Орхус през 1998 г., Европейска
конвенция за ландшафта през 2000 г.
Процесите на участие могат да имат три различни нива: първото ниво е единствено
изслушване на гражданите, извършено от властите и експерти, за да се разработят и калибрират
действията. При второто ниво има участието на гражданите в избора на проекта. Третото ниво
е „отдолу нагоре“ и се осъществява, когато гражданите са организатори на процеса на участие
и активно искат властите и експертите да се справят с проблем, който възприемат като значим
и важен. В този случай общността се справя с пълния цикъл на планиране, от първия анализ на
проблема и дефиницията на действието, до окончателната оценка.
Успешния метод за планиране може да бъде очертан в пет ключови стъпки:
1. обяснение на проблема, анализиран от няколко гледни точки, в съответствие на
компетентностите и чувствителността на всеки участник;
2. идентифициране на финализираните стратегии за справяне с проблема и оценка на
алтернативни варианти по отношение на разходите и ползите
3. създаване на споразумения между различните изразени нужди и анализ на тяхната
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техническа осъществимост;
4. определяне на различните стъпки на проекта и на участниците, необходими за
изпълнението му;
5. анализ на резултатите от тестовете и предложения за пренасочване между система за
оценка на проекта.
Изхождайки от тези предпоставки, ще бъде възможно планирането на града и
предлаганите услуги на гражданите. В този нов сценарий на споделено и образователно
градско планиране, децата ще бъдат ключов елемент по няколко причини:
- като граждани в еволюция, те се нуждаят от споделена, приятна и удобна за живеене
градска среда;
- те имат право (съгласно Конвенцията на ООН) да се наслаждават на безопасни и здравословни пространства, където да играят, да се изразяват, общуват, учат и растат;
- децата имат право да изразяват своите мнения и да бъдат изслушани по всеки въпрос,
който ги засяга.
2.2.2 Различни техники на участващо планиране
За да слушаме гласовете на децата и гражданите като цяло, има различни видове
подходи и техники за споделено планиране. Най-често срещаните са: технология на открито
пространство, мозъчна атака, фокусна група, постигане на консенсус, разходки в околността
и планиране в реалност.
Планиране в реалност - използван в CVS учебна програма - е метод за споделено
планиране, разработен през 1960-те и 1970-те в Англия. Целта е да се идентифицират нуждите и възможностите за действие в специфичен контекст на околната среда, като се започне
от опита на местната общност, характеризиран като субект, който притежава по-доброто
познание по отношение на проблемите за собствената територия. Всеки участник може свободно да изразява свои собствени идеи и мнения. Отправната точка винаги е представяне
на зоната на действие с триизмерен или двуизмерен модел, който трябва да има следните
характеристики:

-

размерите и характеристиките на релефната карта трябва да насърчават участниците да
“ДОКОСНАТ” самата карта;

-

релефна карта може да се реализира в сътрудничество с местната общност;

-

всеки участник е длъжен да постави специфични малки знамена, карти с мнение, триизмерни или двуизмерни елементи, докато всеки малък флаг показва подобряващо действие;

-

гражданите са придружени от определена група модератори, които взаимодействат с
тях по неутрален начин, за да регистрират техните мнения и причините, които стоят зад
избора им.
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Градът се превръща в експериментално поле за идващи от гражданите предложения,
и се използва устойчив подход, отворен за всички граждани. Целта е да се създадат умения
за креативно решаване на проблеми от общо значение и тези намерения трябва да са в
основата на всяко започващо действие, за да се активира отново градът и гражданите.
Споделеното планиране трябва да придобие активна образователна роля, а крайният му
резултат ще бъде създаването на колективна динамика, способна да влиае в трансформацията
на района. Управление, което, започвайки отдолу, би могло да улавя по-добре проблемите
свързани с района и с неговите жители. Гражданите са включени в процеса и те ще бъдат
мотивирани за промяната.
Човешкият капитал е основен и крехък ресурс, който притежава даден град. Обект е
на въздействия и промени; активен и креативен град може да промени своето развитие,
позволявайки на огромна група идеи да се развият в техния групов контекст. Може също
да представлява възможност за разпространение на теми, свързани с устойчивостта и
рационалното използване на ресурсите, защитата на района, с цел да се увеличи чувството
за принадлежност на цялата общност.
2.2.3. Опит от споделено планиране
През последните години няколко италиански градове активираха споделено планиране,
насочвайки градовете в посока на екологична и социална устойчивост. Един от най-успешните
италиански примери, възпроизведен в няколко италиански и световни градове, е в град Фано
през 1991 г., когато детето е считано за отправна точка на политическия избор.
„Градът на момичетата и момчетата“ във Фано е място, където никой не е забравен (Tonucci
& Bobbio, 1996). Това е дългосрочен проект за градска трансформация, но и за един по-културен
град. Фано е единственият италиански град, където са планирани много дейности, за да се
постигнат конкретни цели свързани с интеграцията. Всъщност проектът е разработен на няколко
фронта за развитие и управление на района на града. Сред основните инициативи са: съвет на
децата; създаване на детски квартал; проектът „Отиваме сами на училище“; събития, свързани с
игри, музейни зони, паркове. Съветът на децата е основана през 1992 г. и представлява един от
най-значимите стилове на детско участие. Участват представители на всички начални училища в
град Фано и общия брой участници е около тридесет деца.
Между всички, които са проявили интерес, всяко училище номинира момиче и
момче от четвърти и пети клас. На групата деца се предоставят за наблюдатели компетентни
възрастни, които запазвайки неутрална роля, поддържат и защитават детските позиции, идеи
и искания. Съветът на децата се грижи за предложения и искания за отношенията между
детето и града и за качеството на живот (проблеми с трафика, детски площадки, зачитане на
правото на игра, ходене на училище сам, предложения за ремонт на сгради от обществен
интерес, устойчив туризъм и др.). През годината те изследват проблемите и разработват
решения, които постоянно се споделят с администрацията. Момчетата и момичетата, които
осъзнават важността на своята роля, знаят, че възрастните вземат под внимание работата и
предложенията им. Друго действие от голямо значение е проектът „Отиваме сами на училище“, стартиран от община Фано за първи път през 90-те. Проектът има три основни участници:
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училище, семейства и град. Това е проект, който е разработен като образователна пътека за
собственото здраве и за здравето на околната среда, но и проект, който стимулира познанията
за градската среда и за собствения квартал чрез наблюдение и ориентация. Пилотен проект
за планирането на „ориентиран към децата квартал“ също е стартиран във Фано, въвеждайки
основните принципи на град на децата. Считайки детето за основа и отчитайки неговите нужди
и права, е направен избор за планиране, който преосмисля града, като се започне от нуждите
на младежите. По този начин е възможно да се представят и постигнат амбициозни цели,
следвайки посоката на качеството на живот и благосъстоянието, за да се получи радостен,
удобен и устойчив град. От тази философия се ръководят екологичните избори: като проекти
за устойчива мобилност за подобряване на качеството на въздуха и действия, насочени
към разпространение на културата и устойчивостта. Тази градска културна трансформация
възстановява социалния контекст като започва от най-малките: увеличава чувството за
принадлежност на децата, гражданския дълг и грижата за общите блага.
Други практики на споделено планиране са се провеждали и в други сицилиански
територии (Сверакавало, Аспра и Фалконе) през 2014 г. в рамките на събитието „Участвай,
предложи, сподели!“. В Аспра събитието се е провело на 13 септември на брега на малкото
селце като част от дейностите за честване на Света Богородица. Мястото е избрано, защото
представлява едно от ключовите места на малкото селце и едно от най-използваните и
обитавани места от гражданите. Възрастни и деца в участват в процеса през цялата сутрин;
граждани, експерти и заинтересовани страни си взаимодействат и това води до ползотворен и
творчески обмен, който позволява събирането на предложения и идеи за планиране. „Участвай, предложи, сподели!“ си поставя две цели. Първата дава възможност на гражданите да
разберат значението на участието в политически избори относно управлението на територията,
как тази дейност може да бъде лесна и забавна и как предлагането и споделянето на обща
визия за възстановяване и развитие на собствената територия може да бъде обещаващо
и удовлетворяващо. Втората насърчава разпространението на иновативни техники за
споделено планиране, за да позволи на администрациите да разберат чрез практически
примери какви са исканията и надеждите на гражданите. Изборът на малкото село Аспра
зависи от потенциала на самото място. „Участвай, предложи, сподели!“ има за цел да обобщи
размишленията и перспективите на местната общност и да ги популяризира, споделяйки ги
с други хора и с общинската администрация, за да се изготви план за споделено планиране.
Придвижвайки се към северната част на Италия, процеси на споделено планиране
се провеждат в Болоня. Всъщност през годините в Болоня са проведени няколко срещи за
процеса на участие относно „Устава на метрополния град“ (създаден през 2014 г.). Целта
на процеса е създаване на устав, който да насърчава демократичните инструменти, да
оценява личното и местно знание, да поддържа условия за качествен живот на всички и да
се изпълнява в комбинация от съвещателни и представителни практики. Освен срещите за
подробно проучване, през годините се е провеждало и пряко изслушване на граждани, но
и Технология за открити пространства (метод, основан на самоорганизацията за управление на срещи, конференции и работилници). След приключването на срещите, се провежда и градско събрание, включващо целия метрополитен район. Резултатите от процеса са
обсъдени с гражданите, с община Болоня (която е вземаща решение), и с комисията, избрана
от участниците, за да се провери дали предложенията са въведени.
Други процеси на споделено планиране са проведени и се осъществяват в Италия
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и по света във всички онези градски среди, където се прогнозират градски Общи и
градоустройствени планове, Интегрирани планове за надграждане на покрайнините,
Стратегическа оценка на околната среда, Стратегически планове, Социално придружаващи
планове, Социални планове и др. Споделеното планиране може да се приложи във всички
целенасочени действия за трансформиране на територията или начините на използване на
публичните пространства.

3. Какъв може да бъде отговорът на училището?
Както държавите, така и местните общности и училища се сблъскват с нарастваща
нетърпимост към многообразието, липса на зачитане на правата на човека, насилствен
конфликт и деградация на обществото и околната среда, както и напоследък глобалната
пандемия Ковид-19. Въпреки, че много млади хора смятат, че тяхното поколение носи
отговорност да подобри света, те вярват, че не са добре подготвени да се справят с тези
глобални предизвикателства и че взимащите решения всъщност не чуват гласа им (проучване
на Световният ислямски университет за наука и образование WISE, 2020).
Образованието може да играе важна роля за постепенното подобряване на това
състояние. Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) и
СЕ насърчават визия за образование, в която училищните ръководители и учители допринасят
значително за подготовката на учениците за изграждане на устойчиви, мирни общества,
като развиват привързаност и склонност към защита и насърчаване на правата на човека,
демокрация и върховенство на закона и ефективно участие в културно разнообразни общества.
Правото на участие е в основата на Образованието за глобално гражданство на
ЮНЕСКО, което има за цел да трансформира и да даде възможност на учащите да станат
герои за мирни общества. По същия начин РРКДК на СЕ има за цел да представи на младите
хора знанията и критичното разбиране, умения, ценности и нагласи, които са им необходими,
за да могат да допринесат за един по-демократичен, приобщаващ и справедлив свят.
На практика училищата могат да направят промяната, като насърчават гласовете на
учениците, като ги включват във вземането на решения и насърчават тяхната гражданска
ангажираност, както във физическата, така и в дигиталната среда. Първата стъпка е училищата
да гарантират, че учениците са напълно наясно с правото си на участие и че развиват
компетентностите, необходими за участие в училищната и обществената област, посредством
образование за демократично гражданство, човешки права и върховенството на закона.
Училищата трябва също така да осигурят на учениците чувство за свобода на действие, което ги
овластява и ги прави способни да се усъвършенстват и да влияят на своите общности. Училищните
ръководители и учители могат да демонстрират отношение и поведение, което желаят да развият
у учениците, като например уважение към многообразието и приобщаване, разрешаване на
конфликти по мирен начин, отговорност, както и загриженост за околната среда.
Изучаването и практикуването на участие и гражданска ангажираност несъмнено се
отнася не само до теоретичните познания за демократичното гражданство, но и до развиването
на компетентности за демократична култура; това включва ценностите, нагласите, уменията и
знанията и критичното разбиране, които подготвят младите хора за живот като активни граждани.
В това отношение играят роля както официалните, така и неформалните дейности в училище.
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Строго свързано с изразяването на детския глас е медийното образование. „Съветът на
Европа препоръчва (...) съгласувана стратегия за информационна грамотност и обучение, която
е благоприятна за овластяване на децата и техните възпитатели, за да могат те да използват
възможно най-добре информационните и комуникационни услуги и технологии“ Съвет на
Европа, Комитет на министрите Препоръка (2006) 12. Един от отговорите на проблемите,
създадени от медийната власт, е да се обучат децата да станат по-критични, чрез предоставяне на
възможности за използване и изучаване на различни медии (включително онлайн публикации,
радио и телевизионни програми, уеб сайтове и блогове). Медийното образование има за цел
да обучи всички деца за значението и силата на медиите и включва информиране на децата за
това, което виждат и как това може да им се отрази. Също така е от решаващо значение и за
възрастните, които работят с деца; родителите, учителите и други педагози трябва да инвестират
време и енергия, за да научат и наблюдават как децата им общуват и живеят заедно.

4. Методологична рамка на CVS учебната програма
CVS учебната програма е разработена въз основа на принципите за проектиране
и разработване на учебни програми, описани в РРКДК (Barrett et al., 2018c). Те обхващат
концепцията за учебна програма като „план за учене“, основан на проектно-базирани и учене
чрез опит обучителни методи, кооперативен подход в процесите на преподаване и учене,
използване на РРКДК дескриптори (т.е. твърдения или описания на това, което човек може да
прави, ако е овладял различните компетентности, които са специфицирани в модела) и мулти
информационен подход за оценка на детските умения за ДМ компетентности. Други похвати
са: методологията на допълнително преподаване и учене; експериментално обучение;
междупредметният подход и активното участие на възрастните граждани в общността.
-

Учебната програма е разработена, започвайки с проверка. Като първа стъпка е реализиран
одитен процес на всички партньорски училища, който цели да се анализира до каква степен,
кога и как децата придобиват ДМ компетентности в процеса на обучението си като цяло.

-

Учебната програма беше определена като „план за обучение“под формата на описание на
резултатите от обучението, на учебното съдържание и на учебните процеси за определен
период (Barrett et al., 2018c).

-

Модулите са изразени в пет стъпки на Опит, Сравнение, Анализ, Рефлексия и Действие.
Дейностите са планирани, за да включват възможности за учене: чрез опит (който може да
бъде реален или въображаем); чрез излагане на „различия”; чрез обяснения за практики,
мисли, ценности и вярвания; чрез развитие на критично осъзнаване и разбиране и чрез
ангажиране с други хора в предприемането на действия (Barrett et al., 2018c).

-

Учебната програма се основава на сложни обучителни подходи. Модул 1 е разработен в съответствие
с проектно-базирания обучителен метод, а Модул 2 в съответствие с метода за учене чрез опит от
реалния живот (вижте насоките за прилагане на РРКДК, Barrett et al., 2018c, стр. 35-36.).

-

Учебната програма се основава на съвместен подход на преподаване и обучение.
Сътрудничеството е важен компонент на социалното сближаване. За да преподават
ДМ компетентности и да развиват демократична култура на ниво институция, учителите
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трябва да координират и да работят заедно, за да организират учебни ситуации, при
които децата могат да придобият и практикуват своите ДМ компетентности. Освен това
дейностите, включени в учебната програма, позволяват на учениците активно да си
сътрудничат със своите съученици.
-

Възгледите на учителите и децата бяха взети предвид при преразглеждането на
учебната програма. Програмата беше тествана във всички партньорски училища и в
изпълнението й се включиха както учители, така и ученици.

-

Учебната програма позволява на децата да изразяват мнение в процеса на обучение. Те
имат възможност да участват във вземането на решения за това какво и как трябва да учат,
включително оценка на обучението (вж. глава 4 в това издание), чрез която учителите
могат да получат обратна връзка за дейностите, проведени по време на изпълнението на
учебната програма.

-

Учебната програма отразява и е тясно свързана с ежедневните проблеми от реалния
живот. Тя е ориентирана и свързана с ежедневните ситуации и контексти на живота,
където децата и учителите живеят заедно.
Учителите са модератори на обучението. Те насърчават учениците да се включат
активно във фазите на опит, открития, предизвикателства, анализ, сравнение, размисъл
и сътрудничество. Учителите се отнасят към децата като към изградени личности и ги
ангажират когнитивно, емоционално и чрез техния опит (с цялото си съществуване).

-

-

-

-

-

Методология на допълнителното преподаване/учене. CVS учебната програма използва
тази методология, за да благоприятства за развитие на доверието на учителите и децата
в образователния процес.
Основава се на междупредметния подход. При прилагането на дейностите, те могат да бъдат
интегрирани в различни учебни предмети. Например, учителят по английски език може
да подбира текстове, занимаващи се с проблемите на демокрацията, междукултурните
различия и гражданското участие; учителят по геометрия би могъл да обвърже дейностите
си със създаването на карти и реално планиране; учителите по история и география биха
могли също да обвържат своите дейности със CVS учебната програма.
Учебната програма има връзка с дескрипторите за оценка на ДМ компетентности на
децата. Използването на дескриптори позволява не само да се разпознае какво могат
да правят децата, но и бъдещите образователни аспекти (Barrett et al., 2018 за дискусията
относно РРКДК дескрипторите).
Учебната програма предвижда оценяване на ДМ компетентности на децата. Преди и
след прилагането на учебната програма, степента на владеене на ДМ компетентности на
децата се оценява от самите деца чрез въпросник, но и чрез техните учители.
Учебната програма призовава към активното участие на възрастните граждани.
Целта е да се накарат възрастните хора активно да се ангажират както в общността си,
за да насърчат ученето и диалога между поколенията, така и да подобрят знанията на
младите хора и тяхното разбиране за това как миналото може да повлияе на днешното
общество. Разработени са учебни дейности, за да се даде възможност на възрастните
граждани да споделят своя опит и истории от живота си. Дейностите са предназначени
да преодолеят различията между поколенията,

ГЛАВА 2.

CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА: СТРУКТУРА

1. Предговор
CVS учебната програма е двугодишен курс, насочен към деца на възраст
от 9 до 10 години (приблизително последните класове на началните училища,
но това зависи от действащата училищна система в държавата, в която се
прилага учебната програма), формулиран в два модула, по един за всяка
учебна година: Модул 1 „Нашите гласове за нашите училища“ (когато децата са на
около 9-годишна възраст), Модул 2 „Нашите гласове за нашите градове“ (когато
децата са на около 10-годишна възраст; вижте фигура 1).

Фигура 1. Връзка между модулите на CVS учебната програма
И двата модула са замислени като кръгови процеси, съдържащи пет стъпки,
които обхващат цялата учебна година (вж. Фигура 2). Всяка стъпка също е замислена
като процес, в който се предвиждат поредица от дейности и които представляват
принципите на Опит (О), Сравнение (C), Анализ (A), Рефлексия (Р) и Действие (Д)2.
2

Вижте насоките за прилагане на гражданство (Barrett et al., 2018c, стр. 28-29).
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Фигура 2. Връзки между стъпките и дейностите, предвидени в модулите от CVS учебна
програма
Забележка. О Опит, С Сравнение, А Анализ, Р Рефлексия, Д Действие
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2. Модул 1- Нашите гласове за нашите училища
Учебната програма трябва да се прилага приблизително от октомври до април или
май. Адресирана е до деца, когато са на около 9 години и са в четвърти клас на началното
училище. Програмата може да се използва и с по-големи деца.

2.1 Обосновка на всички стъпки и тяхната последователност в Модул 1

Модул 1 е разработен съгласно проектно- базирания подход на обучение3. Провежда
се в 5 стъпки (вж. Фигура 3).

Фигура 3
Стъпките на CVS учебната програма - Модул 1

3

Вижте насоките за прилагане на РРКДК (Barrett et al., 2018c, стр. 35-36).
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Стъпка 1 – Споделяне на въпросите от CVS учебната програма и планиране на
работата
Целта на тази стъпка е да бъдат споделени с децата и техните родители основните
идеи и цели на CVS учебната програма и планирането на корекционната намеса По време
на тази стъпка децата се включват в някои специфични дейности (наречени „CVS дейности“),
насочени към въвеждане на основни понятия за (а) правата на човека, (б) правата на детето,
със специален акцент върху член 12 от Конвенцията на ООН, и (в) концепции за демокрация,
гражданство и гражданско участие. Тази стъпка завършва с (а) детско събрание, по време на
което децата избират двама представители (момче и момиче), както и някои „официални“
репортери (чиято роля е да докладват за всички дейности по учебната програма, които ще
бъдат представени по време на публичното събитие), и (б) среща с родители, заинтересовани
да участват по-активно в някои от дейности заедно с децата си.
Стъпка 2
Формулирана е в два различни етапа: първият е посветен на изследването и познанието
на училищно- пространствените измерения, вторият е посветен на планирането на
корекционната намеса. Основна цел на тази стъпка е да се събере информация за училището,
която да се организира и да се вземат решения относно корекционна намеса.
Основната идея, характеризираща тази стъпка, е, че за да се насърчи намеса в
градско пространство, трябва да се проучат физическите, географските и историческите
характеристики на това пространство.
Стъпка 2а - Изучаване на училищното пространство и история
Целта е да се задълбочат познанията за училищните пространства отвътре и отвън
(например детската площадка), като се оцени първоначалната функция, която би трябвало
да имат, и тази, която се изпълнява в момента (извън начина, по който децата използват тези
пространства всеки ден), спомените свързани с тези пространства (училището се променя
с течение на времето) и училищния живот (състезания, проекти, известни хора, които са
учили в училището, ...). Две идеи характеризират тази стъпка: (а) пространствата променят
формата си с течение на времето и добиват променливо значение за различните хора, които
ги ползват; (б) трябва да помогнем на децата да развият внимателен и критичен поглед към
пространствата, в които живеят всеки ден.
По време на тази стъпка децата се включват в някои CVS дейности, насочени към (а)
обсъждане на училището-мечта, и (б) създаване на репортаж за проведеното от тях училищно
проучване.
Продуктът от тази дейност може да бъде представен по време на публичното събитие.
Стъпка 2б – Планиране на промени
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Целта е да се оценят нуждите и желанията на децата относно училищните пространства
и да се приеме общо пространство за корекционна намеса. Децата използват техники, които
се използват в гражданското участие за градско планиране.
Може да бъде полезно да се помисли с децата и техните родители за възможността да
се реализира кампания за финансиране на предложените промени.
Стъпка 3 – Прилагане на практика на планираните промени и обновления
Целта на тази стъпка е да се приложат предложените промени от стъпка 2. Децата (с
помощта на учители и родители- доброволци) работят заедно по осъществяване на идеите.
По време на тази стъпка децата се включват и в някои CVS дейности, насочени към (а)
стимулиране на уменията за комуникация и взаимодействие с околните (б) промотиране на
идеи и необходимост да бъдат изразени детските възгледи.
Продуктът от тази дейност може да бъде представен по време на публичното събитие.
Стъпка 4 – Представяне на промените и обновленията
Целта на тази стъпка е: (а) да планира и осъществи публично събитие за отбелязване
на свършената от децата работа, като им даде възможност да покажат резултатите от своите
идеи на училищната общност, и (б) да стимулира способността на децата да общуват. Ако е
възможно, Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в местния и
регионалния живот (СЕ, 2015) може да бъде подписана от деца и кмета на общината.
Стъпка 5 – Рефлексия върху преживяното обучение
Целта на последната стъпка е да се проведе рефлексия от проведените дейности с
децата и техните родители. Срещата с деца ще бъде предшествана от „CVS дейност“, целяща
да накара децата да оценят учебната програма чрез игра.
Децата и учителите трябва да бъдат включени в критичното отразяване на цялата
учебна програма и техните предложения за нейното преразглеждане да бъдат приети.

2.2 Седмичен план за Модул 1
Седмица

Дейности

Стъпки

W2

A3@M1 (#1)

1

W1
W3
W4

A1@M1 (в началото на седмицата) - A2@M1 (в края на седмицата)
A3@M1 (#2)

A3@M1 (#3) (в началото на седмицата) - A4@M1 (в края на седмицата)

1
1
1
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W5

A5@M1

1

W7

A6@M1

2a

W6
W8
W9

W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
W24
W25
W26
W27

A6@M1

2a

A7@M1

2a

A3@M1 (#4)

A3@M1 (#5, самостоятелна работа)

Коледни празници

2a
2a

A3@M1 (#5, отчет) (в началото на седмицата)

2a

A8@M1 (в края на седмицата)

2б

A8@M1

2б

A8@M1
A9@M1

A10@M1
A10@M1
A10@M1

A10@M1 - A3@M1 (#6)
A10@M1

A10@M1 - A3@M1 (#7)
A10@M1 - A3@M1 (#7)
A3@M1 (#7)
A11@M1
A11@M1
A11@M1
A12@M1

A13@M1 (в началото на седмицата)
A3@M1 (#8) (в края на седмицата) - A14@M1 (след A3@M1)

2б
2б
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
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3. Модул 2- Нашите гласове за нашите градове
Учебната програма трябва да се прилага приблизително от октомври до април или
май през учебната година, следваща тази, в която е бил изпълнен Модул 1. Адресирана е
до деца, когато са на около 10 години и са в пети клас на началното училище. Програмата
може да се използва и с по-големи деца без да е необходимо прилагането на Модул 1 през
предходната учебна година.

3.1 Обосновка на всички стъпки и тяхната последователност в Модул 2

Модул 2 е разработен в съответствие с метода за учене чрез опит от реалния живот4.
Провежда се в 5 стъпки (вж. Фигура 4).

Фигура 4
Стъпките на CVS учебна програма за деца- Модул 2

4

Вижте насоките за прилагане на РРКДК (Barrett et al., 2018c, стр. 36-38).
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Стъпка 1 – Споделяне на въпросите от CVS учебната програма и планиране на работата
Целта на тази стъпка е да сподели с децата, техните родители и местните власти основните
идеи и цели на CVS учебната програма и планирането на работата. Децата се включват в
CVS дейност, насочена към насърчаване на тяхното самочувствие, съпричастност и добри
отношения с връстниците. Тази стъпка включва: (а) детско събрание, по време на което се
избират двама представители (момче и момиче), няколко „официални“ репортери (чиято роля
е да докладват за всички дейности по учебната програма, които ще бъдат представени по
време на публичното събитие ), (б) среща с родители, заинтересовани да участват по-активно
в някои от дейности заедно с децата си, и (в) първоначална среща с местните власти.
Стъпка 2
Формулирана е в два различни етапа: първият е посветен на изследването и
познанието на пространствените измерения на града или негов квартал, вторият е посветен
на планирането на корекционната намеса. Основна цел на тази стъпка е да се събере
информация за града(или квартала), която да се организира и да се вземат решения относно
корекционна намеса.
Основната идея, характеризираща тази стъпка, е, че за да се насърчи намеса в
градско пространство, трябва да се проучат физическите, географските и историческите
характеристики на това пространство.
Стъпка 2a Проучване на градската среда
Целта е да се задълбочат познанията за градските(кварталните) пространства и
спомените, които са свързани с тях- градът и обществения живот се променят с времето.
Три идеи характеризират тази стъпка: (а) пространствата променят формата си с течение на
времето и добиват променливо значение за различните хора, които ги ползват; (б) трябва да
помогнем на децата да развият внимателен и критичен поглед към пространствата, в които
живеят всеки ден, (в) трябва да ценим наследството от възрастните хора.
По време на тази стъпка децата се включват в някои CVS дейности, насочени към
(а) обсъждане на града-мечта, и (б) създаване на репортаж за проведеното от тях градско
проучване.
Продуктът от тази дейност може да бъде представен по време на публичното събитие.
Стъпка 2б Планиране на промени
Целта е да се оценят нуждите и желанията на децата относно градските пространства
и да се приеме общо пространство за корекционна намеса. Децата използват техники, които
се използват в гражданското участие за градско планиране.
Може да бъде полезно да се помисли с децата и техните родители за възможността да
се реализира кампания за финансиране на предложените промени.
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Стъпка 3 – Прилагане на практика на планираните промени и обновления
Целта на тази стъпка е да се приложат предложените промени от стъпка 2. Децата
(с помощта на учители, родители-доброволци, възрастни граждани) работят заедно по
осъществяване на идеите.
По време на тази стъпка децата се включват и в някои CVS дейности, насочени към (а)
размишляване за Европа като за общ дом (б) промотиране на идеи и необходимост да бъдат
изразени детските възгледи.
Продуктът от тази дейност може да бъде представен по време на публичното събитие.
Стъпка 4 – Представяне на промените
Целта на тази стъпка е: (а) да планира и осъществи публично събитие за отбелязване
на свършената от децата работа, като им даде възможност да покажат резултатите от
своите идеи на градската общност, и (б) да стимулира способността на децата да общуват.
Ако е възможно, Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в местния и
регионалния живот (СЕ, 2015) може да бъде подписана от деца и кмета на общината.
Стъпка 5 – Рефлексия върху преживяното обучение
Целта на последната стъпка е да се проведе рефлексия от проведените дейности с
децата и техните родители. Срещата с деца ще бъде предшествана от „CVS дейност“, целяща
да накара децата да оценят учебната програма чрез игра.
Децата и учителите трябва да бъдат включени в критичното отразяване на цялата
учебна програма и техните предложения за нейното преразглеждане да бъдат приети.

3.2 Седмичен план за Модул 2
Седмица

W1

W2

W3

Дейности

A1@M2 (в началото на седмицата) - A2@M2 (в края на седмицата)

A3@M2 (#1) (в началото на седмицата) - A4@M2 (в края на седмицата)

Стъпки
1

1

A5@M2 (в началото на седмицата) - A6@M2 (в края на седмицата)

1

A7@M2

2a

W7

A3@M2 (#3, самостоятелна работа)

2a

W8

A3@M2 (#3, отчет) (в началото на седмицата)

2a

A8@M2 (в края на седмицата)

2б

W4

W5

W6

A7@M2

A7@M2 (в началото на седмицата) - A3@M2 (#2) (в края на седмицата)
Коледни празници

2a

2a
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W9

W10

W11

W15

W16

W17

W18

W19

W20

W21

W22

W23

W21

W22

W23

W24
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A8@M2

2б

A8@M2 (в началото на седмицата) - A9@M2 (в края на седмицата)

2б

A11@M2 - A3@M2 (#4)

3

A10@M2

2б

A11@M2 - A3@M2 (#4)

3

A11@M2 - A3@M2 (#4)

3

A11@M2

3

A11@M2 - A3@M2 (#4)

A11@M2 - A3@M2 (#5)

A11@M2 - A3@M2 (#5)

A11@M2

A12@M2

3

3

3
3

4

A12@M2

4

A13@M2

4

A3@M2 (#6) (в края на седмицата) - A15@M2 (след A3@M2)

5

A12@M2

A14@M2 (в началото на седмицата)

4

5

ГЛАВА 3.

CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА: ДЕЙНОСТИ

1. МОДУЛ 1 – НАШИТЕ ГЛАСОВЕ ЗА НАШИТЕ УЧИЛИЩА

1.1 Стъпки и дейности на CVS програмата в Модул 1

A1@M1

A2@M1
A3@M1
A4@M1
A5@M1

Step 1 – Споделяне на целите на CVS програмата и планиране на работата
Първоначална среща с учениците от Обучаваните класове(ОК)
Първоначална среща с родителите на Обучаваните класове(ОК)
CVS дейности

Среща на децата

Среща с родителите

Step 2

Step 2a – Изучаване на училищното пространство и история

A3@M1

CVS дейност

A7@M1

Възстановяване на училищната памет

A6@M1

A8@M1
A9@M1
A3@M1

A10@M1
A11@M1
A12@M1

Изучаване на училищното пространство

Планиране

Стъпка 2б – Планиране на промени

Планиране на промени за обновяване

Step 3 - Прилагане на практика на планираните промени и обновления
CVS дейност

Прилагане на практика на планираните промени и обновления
Step 4 – Представяне на промените и обновленията

Организиране на обществено събитие
Ден на отворените врати

Step 5 – Рефлексия на натрупания опит

A3@M1

CVS дейност

A14@M1

Финална среща с децата

A13@M1

Финална среща с родителите
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1.2 Списък на дейностите в Модул 1 (A3#M1)
№

Име

Цели

Компетентности съгласно РРКДК

#1

Забдерфилио

Запознаване
с основните
човешки права

•

Запознаване
с правата на
детето

•

#2

#3

Заешки права

Къде се
намираш?

#4

Мечтаното
училище

#5

#6

(съгласно ЧЛ. 12
от Конвенцията
за правата на
децата)
Запознаване
с понятията
демокрация,
гражданство,
участие

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Запознаване
с дейности за
“идеалното
училище”

•
•
•
•
•
•
•

CVS репортер

Да се направи
репортаж за
училищното
пространство и
история

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В обувките на
някой друг

Фокус върху
концепцията за
различията

•
•
•
•
•
•

Стъпка

Оценяване на човешкото достойнство и
човешките права
Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия
Толерантност
Умения за разрешаване на конфликти
Знания и критично разбиране за света

1

Оценяване на човешкото достойнство и
човешките права
Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия
Знания и критично разбиране за света

1

Оценяване на човешкото достойнство и
човешките права
Оценяване на културното многообразие
Оценяване на демокрацията
Гражданско мислене

1

Уважение
Гражданско възпитание
Отговорност
Самоефективност
Умения за самостоятелно учене
Умения за аналитично и критично мислене
Езикови, комуникативни и многоезични умения
Умения за сътрудничество
Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране на езика
Знания и критично разбиране за света

2б

Оценяване на демокрацията
Отвореност към културните различия
Гражданско мислене
Умения за слушане и наблюдение
Емпатия
Умения за сътрудничество
Знания и критично разбиране за света

2a

Оценяване на човешкото достойнство и
човешките права
Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия
Толерантност към неопределеност
Емпатия
Знания и критично разбиране на света

3
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#7

Популяризиране
на гласовете на
децата

Фокус върху
комуникацията

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

#8

Писма до
следващото
поколение

Да се обобщи
и опише
преживяването
в резултат на
изпълнението на
всички дейности

•
•
•
•

Отвореност към културните различия
Самоефикасност
Гражданско възпитание
Умения за самостоятелно учене
Умения за аналитично и критично мислене
Умения за слушане и наблюдение
Езикови, комуникативни и многоезични умения
Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране на езика
Знания и критично разбиране на света
Отвореност към културните различия
Толерантност
Емпатия
Знания и критично разбиране за себе си

4

5
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A1@M1 ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА С УЧЕНИЦИТЕ
Цел

•
•

Вид дейност

Дискусия

Общ преглед

Учителите представят CVS учебната програма пред децата.

Материали

Стихотворение свързано с темата

Участници

Двата класа заедно

Необходимо време

30 минути

Подготовка

•
•
•

Да се представи проекта
Да се запознаят с основните дейности на Програмата. Учениците трябва да
са информирани за целия процес.

Говорете с учениците няколко дни преди срещата
Принтирайте кратко представяне на Програмата, което да дадете на
учениците
Подберете стихотворение свързано с темите на Програмата

Инструкции стъпка по стъпка



Прочетете им стихотворение свързано с темите от Програмата (по надолу има примерно
такова)
Започнете с брейнсторминг дейност, фокусирана към:
- Мнението, което децата имат за начина, по който възрастните се вслушват в тяхното
мнение и виждания за света
- Начина, по който децата възприемат училището.
Обобщете техните отговори в таблица, видима за всички




Разкажете им за проекта и Програмата, като детайлно ги запознаете с дейностите от
Модул 1
Попитайте ги за тяхното мнение за дейностите, в които ще вземат участие през следващите
няколко месеца

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Насоки за учителя
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ПРИМЕРНО СТИХОТВОРЕНИЕ
Възрастен мъж със зелено ухо
Един ден във влака видях да се качва мъж със зелено ухо.
Той не беше много млад, напротив беше възрастен мъж
във всяко отношение, освен непорастналото му ухо.
Веднага смених своето място и седнах до него,
за да мога да изуча този феномен отблизо.
Е, господине, вие сте възрастен мъж
какво правите с това непорастнало ухо? – попитах го аз.
Той отговори вежливо:- Вие може да кажете,че съм стар,
единственото младо нещо, което ми остана е това ухо.
Това е бебешко ухо. Нуждая се от него, за да чувам
гласовете, които възрастните не чуват.
Аз чувам това, което дърветата, птиците,
преминаващите облаци, камъните и потоците казват.
Също така разбирам децата, когато казват неща,
които за ушите на възрастните могат да звучат загадъчно.
Джани Родари, 1979
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A2@M1 ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ
Цел

•
•
•

Да се представи проекта
Да се запознаят с основните дейности на Програмата
Да ги поканите активно да се включат, особено за стъпки 3 и 4

Вид дейност

Дискусия

Общ преглед

Учителите представят CVS учебната програма пред родителите.

Материали

Подходящо стихотворение

Участници

Родителите на децата от двата класа включени в Програмата

Времетраене

40 минути

Подготовка

•
•

Подгответе и изпратете покана за срещата
Принтирайте дейностите от Програмата, за да ги дадете на родителите

Инструкции стъпка по стъпка





Съберете заедно родителите от двата класа
Прочетете им подходящо стихотворение
Запознайте ги с проекта и Програмата (и двата модула)
Попитайте ги за тяхното мнение относно дейностите, в които ще участват децата им през
следващите месеци
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ПРИМЕРНО СТИХОТВОРЕНИЕ
Възрастен мъж със зелено ухо
Един ден във влака видях да се качва мъж със зелено ухо.
Той не беше много млад, напротив беше възрастен мъж
във всяко отношение, освен непорастналото му ухо.
Веднага смених своето място и седнах до него,
за да мога да изуча този феномен отблизо.
Е, господине, вие сте възрастен мъж
какво правите с това непорастнало ухо? – попитах го аз.
Той отговори вежливо:- Вие може да кажете,че съм стар,
еднственото младо нещо, което ми остана е това ухо.
Това е бебешко ухо. Нуждая се от него, за да чувам
гласовете, които възрастните не чуват.
Аз чувам това, което дърветата, птиците,
преминаващите облаци, камъните и потоците казват.
Също така разбирам децата, когато казват неща,
които за ушите на възрастните могат да звучат загадъчно.
Джани Родари,1979
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A3@M1 CVS ДЕЙНОСТ #1 ЗАБДЕРФИЛИО Никой за един и един за всички
Цел

•
•
•
•

Източник на дейността

Получена от “COMPASITO”

Вид дейност

Да се дискутира концепцията на ‘Всички сме различни – всички сме равни’
Да размишляваме върху значението на толерантността и разнообразието
Да обсъдим насилието и разрешаването на конфликти
Да се разбере принципът на универсалност

•

Разказване на истории, разсъждаване, дискусия

Компетентности

•
•
•
•
•
•

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права
Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия
Толерантност
Умения за разрешаване на конфликти
Знания и критично разбиране за света

Общ преглед

Децата гледат куклен театър и общуват с героите

Материали

•
•

Участници

един клас

Времетраене

35 минути

Подготовка

•
•

Куклен театър
Различни кукли на животни, ловец, разказвач и кукла Забдерфилио

Репетирайте представлението преди часа
Направете кукла, която да е Забдерфилио- животно, което има
характеристики на различни животни, или използвайте снимката

Инструкции стъпка по стъпка



Съберете децата пред сцената на кукления театър. Обяснете им, че трябва да пазят тишина
и да седят на местата си по време на представлението. Те могат да говорят само тогава,
когато героите им задават въпроси. Не трябва да се опитват да пипат куклите.
Изнесете представлението. Задавайте им въпроси, за да задържите вниманието им и да
изпълните поставените задачи и цели на тази дейност.
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Обобщение и оценка





Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка
като отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Също така можете да обобщете дейността като задавате въпроси:
► Какви чувства събуди у вас тази история?
► Какво се случи?
► Кое животно харесахте най–много? Най-малко? Защо?
► Другите животни постъпиха ли честно със Забдерфилио?
► Защо постъпиха по този начин?
► Според вас защо на края другите животни станаха приятели на Забдерфилио? Защото
е бил най-силният? Най-красивият? Или защото е бил смел и щедър? Или защото
притежава комбинация от различни качества?
Свържете дейността с правата на човека, като задавате следните въпроси :
► Някога виждали ли сте някой, с който са постъпили както със Забдерфилио?
► Защо се случват такива неща?
► Не сме ли всички еднакви и в същото време различни? По какво се различаваме? И
по какво си приличаме?
► Какво можем да направим, за да предотвратим някои деца да се чувстват така, както
Забдерфилио се чувстваше, когато никой не искаше да му бъде приятел?

Насоки за учителя
Ако нямате истински куклен театър:






Използвайте одеало, зад което да седнете.
Използвайте кукли на каквито животни имате. Ако нямате необходимите кукли може
да използвате карти с животни, да принтирате и изрежете животни, да си направите от
подръчни материали.
Направете своя Забдерфилио да изглежда така, както си го представяте. Той може да има
уши на заек, рог на носорог, нос и мустаци на мишка, гривата на лъв, торба на кенгуру,
или каквато и да е комбинация, която отговаря на вашата история. Най – важното е да
изглежда странно и да има поне забележим нос, силен глас и способността да се движи
тихо. Можете също така да адаптирате историята така, че да отговаря на всяка кукла,
която имате.
В случай, че групата е по-голяма направете второ представление, за да могат всички деца
да се включат в диалога с куклите.
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СЦЕНАРИЙ
Въведение: (прави се от Водещ, който не е част от историята)
Водещ : Здравейте, дами и господа, момчета и момичета. Щастлив съм да видя, че всички са
готови да слушат и гледат днешното специално представление. Е, аз все пак мога да открехна,
съвсем мъничко, завесата на днешната мистерия.....Всичко се случва в света на животните. В този
свят, точно като нашия, не всичко е красиво и не всичко е грозно, не всичко е нормално и не
всичко е странно. Но, винаги има изненади! Тази история е точно за една такава изненада. Това
е историята на едно много специално животно наречено Забдерфилио. Гледайте и слушайте
внимателно. Моля, не ставайте от местата си, в противен случай животните могат да избягат и
ние никога да не разберем как завършва историята. Ще се видим по– късно! Приятно гледане!
ИСТОРИЯТА
Накратко : Забдерфилио среща различни животни едно след друго. Всяко от тях го определя
като странно животно. Забдерфилио търси приятели, но нито едно от животните не желае да
му стане приятел, защото той просто е странен. По-долу е даден пример за една от неговите
срещи:
Жираф: (Излиза на сцената и говори на децата) Здравейте! Знаете ли кой съм аз?
(Публиката: Ти си жираф.)
Жираф: Откъде знаете? Да не би да съм си закачил табелка някъде?
(Публиката: Защото имаш дълъг врат, цветовете ти са....)
Жираф: Да, прави сте. И аз имам най–дългия врат сред всички животни по света. Мога да
виждам надалече и да се храня от високите клони на дърветата без никакво усилие.
(Забдерфилио се появява на сцената)
Забдерфилио: (Много приятелски ) Здравей!
Жираф: Ууухаа … изкара ми акъла, да се промъкваш така. Я, чакай малко! Кой си ти?
Забдерфилио: Аз съм Забдерфилио.
Жираф: Забдербабдердилио-какво??
Забдерфилио: Аз се казвам Забдерфилио и си търся приятели. Ти искаш ли да ми станеш
приятел?
Жираф: Ъъ, хъм… Не знам. Изглеждаш много странно! Ти не си нито мишка, нито лъв, нито
кенгуру, но изглеждаш като всички тях. Всичките ми приятели изглеждат по един или друг
начин, но не и толкова странни като теб! Извини ме, но трябва да тръгвам, за да се видя с
приятелите си! Тий хи хи, ти наистина си странен и грозен
Забдерфилио: (Натъжен) Но, но– почакай малко...
(Жирафът вече е изчезнал и сега Забдерфилио говори на публиката)
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Забдерфилио: Това ме натъжава. Защо Жирафът не поиска да ми стане приятел? Е, ще се
поразходя още малко в гората, да видя дали ще срещна други животни. Може някое да се
съгласи да си поиграем.
Никое от животните, които той среща не искат да му станат приятели. След няколко срещи,
внезапно на сцената се появява Ловец. Той ловува в гората. Всеки път щом някое животно
се появи на сцената Ловецът се опитва да го хване, но те всички бягат и викат за помощ.
Ловецът напуска сцената ,за да преследва животните и се появава Забдерфилио. Той пита
публиката, защо е целият този шум. Децата му обясняват ситуацията. Тогава Забдерфилио
използва своя миши нос, за да подуши къде е Ловеца,(Аха, с обострения си нос усещам ловец
наблизо!), котешките си крака, за да стъпва безшумно (Мисля, че мога с котешка стъпка да
се промъкна безшумно!) и лъвския рев, за да изплаши Ловеца и да го прогони (И сега ще
използвам силния си глас, за да изрева като лъв и да го изплаша РРЪЪЪ!).
След тези геройски дела другите животни се приближават и се извиняват за лошото си поведение.
Те всички го молят да им стане приятел и Забдерфилио приема с радост. Всички животни се
сбогуват с публиката. Отново се появява Водещият , за направи своите последни коментари.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Водещ: Е, момчета и момичета, дами и господа, това беше историята на Забдерфилио. Хареса
ли ви? Той със сигурност е доста странен звяр, но той успя да помогне на своите приятели,
защото е съставен от толкова различни части.
Следващият път, когато видите някой, който изглежда необичайно се надявам да си спомните за
Забдерфилио – този човек може да има неподозирани качества и да стане ваш добър приятел.
ШАБЛОН : ПРИМЕР ЗА ЗАБДЕРФИЛИО
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A3@M1 CVS ДЕЙНОСТ #2 ПРАВАТА НА ЗАЕКА Всички ние имаме право да бъдем щастливи,
защитени и здрави !
Цел

•
•
•

Източник на дейността

Получена от “COMPASITO”

Вид дейност

Въобажение, мозъчна атака, дискусия

Компетентности

•
•
•
•

Общ преглед

Учениците трябва да опишат грижите, от които се нуждае техният домашен
любимец, за да оцелее и да ги свържат с нуждите на децата и техните права, за
да живеят и да се развиват.

Материали

•
•

Запознаване с Конвенцията за правата на децата (КПД)
Да покаже на децата, че те инстинктивно знаят своите права
Да направи връзка между нуждите на хората и техните права

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права
Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия
Знания и критично разбиране за света

Таблица(стр. 39) и маркери
Таблица и копие на КПД (детската версия)

Участници

един клас

Времетраене

30 минути

Подготовка

•

Направете таблицата и копия на КПД

Инструкции стъпка по стъпка






Накарайте децата да си представят, че имат за домашен любимец зайче, на което да дадат
име.Те трябва да помислят за всички неща, от които то има нужда, за да е щастливо,
защитено и здраво. Попитайте ги „ Кои са всичките неща, от които се нуждае зайчето?“ Те
може да предложат неща като клетка, слама, храна, вода, движение, внимание, любов ,
дори друго зайче за компания. На таблицата, най-отгоре над лявата колона запишете„ЗАЕК“
(или името, което са му дали) както е показано на модела по-долу и запишете всички
отговори.
След това попитайте “Кой трябва да следи за това, заекът да получава всичко, от което
има нужда?” Запишете отговорите на децата, които могат да бъдат, че те или собственикът
на заека е отговорен.
Обобщете нещата , от които заекът се нуждае, за да живее и се расте, като храна, вода и
дом. След това задайте следните въпроси:
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► Ако заекът наистина се нуждае от тези неща , за да оцелее , то не следва ли, че той има
право на тях?
► Кой е отговорен да следи, дали се спазват правата на заека, да получава тези неща?
След това от дясната страна на таблицата напишете „ДЕЦА“ и направете с групата мозъчна
атака , като им зададете следния въпрос: “Кои са нещата, от които се нуждаят децата, за
да растат защитени, здрави и щастливи?” Запишете техните отговори, като им помагате да
извлекат неща като дом, храна, вода, семейство, приятели, играчки, образование, любов
и внимание.
Попитайте ги , “ Кой трябва да следи за това, децата да получават всичко, от което
имат нужда, за да растат щастливи, защитени и здрави?” Окуражавайте отговори като
възрастните, родителите, семейството.
Задавайте въпроси, като тези , за да насочите вниманието върху правата на децата,
допълвайки таблицата:
► От какво се нуждаят децата, за да са защитени, да растат, да се развиват и да се включват
в различни дейности?
► Ако децата имат нужда от тези неща, тогава децата трябва ли да имат право на тях?
► Кой е отговорен и гарантира, че децата имат тези права?
Попитайте класа дали някога са чували за Конвенцията за правата на децата . Дайте
им копия от детската версия, или използвайте постер. Обяснете им, че този документ
определя нещата, на които всяко дете по света има право.

Обобщение и оценка



Обобщете дейността като накарате децата да попълнят първата част от въпросника за
обратна връзка като отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Поканете децата да сравнят техният списък в таблицата с тези в Конвенцията.



Припомнете, че те сами са създали списък с права на децата. Задавайте въпроси като:



► Какви права от тези, които ние записахме откривате в Конвенцията? Отбележете ги в
таблицата със звезда.
► Защо според вас, вие сами успяхте да посочите много от правата на децата?
Отбележете, че те от самото начало сами, без ваша помощ, са посочили, от какво се
нуждаят децата , за да растат и се развиват. Те са експертите в техния собствен живот!
Обяснете им, че целта на Конвенцията е да подкрепя правата на децата, да ги защитава и
да гарантира, че те могат да участват в света около тях.



Насоки за учителя




Тъй като дейността не изисква четивни умения може да бъде реализирана и с по-малки
ученици. Необходимо е те да имат представа за това какво означават „права“. Конвенцията
може да бъде представена на по-късен етап.
Може да замените зайчето с всеки друг домашен любимец.
Варианти: Ако е приложимо в класа можете да прочетете детската версия на Конвенцията,
като всяко дете чете на глас различен параграф.
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За по-големи ученици: Когато сравнявате детския списък и Конвенцията, започнете
дискусия за това, което те са пропуснали, задавайки въпроси като тези:
► Има ли други нужди и права в Конвенцията, които не са във вашия списък?
► Защо според вас са в Конвенцията?
► Защо според вас, сте се сетили за тези нужди и права?
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ПРИМЕРНА ТАБЛИЦА
ЗАЕК

ДЕЦА
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A3@M1 CVS ДЕЙНОСТ #3 КЪДЕ СЕ НАМИРАШ? Гласувай с крака!
Цел

•
•
•

Да задълбочи разбирането за участие в дадена дейност
Да развие умения за слушане
Да развие умения за дискусия и аргументиране

Източник на дейността

“COMPASITO”

Вид дейност

Дискусия с конкретно движение

Компетентности

•
•
•

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права
Оценяване на културното многообразие
Оценяване на демокрацията

•

Гражданско мислене

Общ преглед

Децата заемат определено място в класната стая и след това трябва да защитят
своята позиция

Материали

•
•
•

Участници

един клас

Времетраене

1-40

Подготовка

•
•

Флипчарт и химикалки
тебешир
Хартия и маркери

минути

Разделете стаята на две и поставете табелки СЪГЛАСЕН и НЕСЪГЛАСЕН в
двата края
Запишете различните доводи, за съгласен и несъгласен, на флипчарт и ги
поставете в средата на стаята

Инструкции стъпка по стъпка






Споделете с децата, че се интересувате от тяхното мнение по много важни въпроси.
Обяснете им,че ще прочетете текст и те сами ще трябва да изберат дали са съгласни или
не, като заемат място при съответната табелка. Целта е да убедят с аргументи децата от
противоположната група в своята правота и да ги накарат да сменят своята позиция.
− Никой не трябва да говори, докато всички не заемат своите места.
− Колкото повече някой е краен и категоричен в своето мнение, толкова по- далеч от
центъра трябва да застане.
Никой не трябва да остава в средата , но ако някой не може да вземе категорично решение
може да стои по-близо до центъра от едната или другата страна.
Прочетете на глас първото становище. След което ги помолете да решат дали са съгласни
или не, като заемат съответното място, без да говорят.
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Изчакайте докато всеки заеме своето място. След това помолете децата да защитят своите
позиции. Нека ги дискутират. Окуражете повече деца да се изкажат и защитят своето
мнение.
След дискусията поканете децата ако искат да сменят своето мнение. Ако има желаещи
ги накарайте да обяснят, кое ги е накарало да променят своето мнение. Повторете това с
всички ситуации.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.




Обобщете дейността като задавате следните въпроси:
► Хареса ли ви упражнението?
► В някои от случаите беше ли ви трудно да вземете решение? В кои? Сменихте ли
позицията си? Какво ви накара да го направите?
► Имаше ли твърдения, които бяха по–сложни?
► Има ли твърдения, за които още не сте сигурни каква позиция да заемете?
► Искате ли да продължим дискусията по някои въпроси?
► Научихте ли нещо ново от това упражнение? Ако да, какво?
Свържете дейността с правото на децата да участват при вземане на решения като задавате
следните въпроси:
► Откривате ли връзка между тези въпроси (казуси)?
► На вас искат ли ви мнението по различни въпроси вкъщи? В клас, в училище? В
общността? В други житейски ситуации?
► Обяснете, че правото на включване при вземане на решения свързани с техния живот
е важно за всяко дете. Прочетете им параграф 12 от КПД . Можете ли да посочите
друга област, в която можете да се включите при вземане на решения?
► Защо според вас правото на участие при вземане на решения е важно за децата?

Насоки за учителя




Уверете се, че всички ученици, дори и най-срамежливите имат възможността да споделят
своето мнение. Насърчавайте ги!
Времето за обсъждане а всяка ситуация трябва да бъде ограничено, за да не става
дискусията прекалено дълга.
Между казусите използвайте различни похвати, за да задържите вниманието на децата.
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ПРИМЕРНИ СТАНОВИЩА(казуси)










Всички деца, дори най-малките имат право да изкажат своето мнение по въпроси, които
ги касаят.
Децата нямат право да участват при вземане на решения по различни въпроси. Родителите
знаят кое е най-доброто за техните деца!
За децата може да е „опасно“ да изказват своето мнение и споделят гледната си точка по
училищни въпроси..
Само упълномощени и по-големи ученици могат да участват при вземането на решения.
Всяко дете може да участва в училищния парламент|ученически съвет с равни права.
Деца, които са имали противообществени прояви, губят правото си да участват в дискусии
за вземане на решения.
Не всички деца имат еднакво право на участие. Бедните деца имат по-малко права на на
мнение.
Правото на участие, при вземане на решения в училище, означава да говориш много по
време на час.
При развод в семейството децата имат право на глас в съда.
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A4@M1 ДЕЙНОСТ ДЕТСКО СЪБРАНИЕ
Цел

•
•

Да определят „официални“ репортери, чиято роля ще бъде да
представят всички дейности
Да определят „официални“ репортери, чиято роля ще бъде да
представят всички дейности от Програмата, по време на Деня на
отворени врати.

Вид дейност

Дискусия

Преглед

Децата определят техни представители и репортери.

Материали

не

Участници

един клас

Продължителност

30 минути

Подготовка

не

Инструкции стъпка по стъпка




Обяснете на децата, че трябва да изберат две деца, момче и момиче, които ще трябва
да представят класа повреме на Деня на отворени врати и на срещата с местната власт.
Децата трябва да бъдат окуражени да кандидатстват за тези две места.
Проведете демократични избори
Изберете официални репортери, чиято задача е да се грижат за фотодокументацията на
дейностите, предвидени в учебната програма и които ще бъдат представени по време на
публичното събитие(Деня на отворени врати)

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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A5@M1 ДЕЙНОСТ СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ – ДОБРОВОЛЦИ
Цел

•

Вид дейност

Дискусия

Да се включат тези родители, които имат желание активно да участват.

Преглед

Информират се родителите -доброволци за дейностите, в които ще бъдат
включени.

Материали

не

Участници

Родители от двата класа

Продължителност

30 минути

Подготовка

не

Инструкции стъпка по стъпка






Започнете с брейнсторминга фокусиран на:
− Какво мнение имат родителите за това как възрастните се вслушват в гласовете на
децата?
− Тяхното отношение към училището
Запишете отговорите им на табло
Запознайте ги с Програмата и по-специално с дейностите от Модул 1
Попитайте ги за мнението им за дейности, които изискват тяхното участие
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A6@M1 ДЕЙНОСТ ИЗСЛЕДВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ПРОСТРАНСТВО
Цел

•

Да изследват училищното пространство

Вид дейност

Разходка в и около училище

Преглед

Децата изследват училищното пространство.

Материали

не

Участници

Двата класа

Продължителност

60-90 минути

Подготовка

не

Инструкции стъпка по стъпка




Разходете се в и около училището.
Накарайте децата внимателно да огледат пространството, да се замислят за първоначалното им
предназначение и за това, за какво се използват в момента, да определят плюсовете и минусите на
тези пространства (Как е сега? Как би трябвало да изглежда? Какво харесвам? Какво не харесам? Защо?)
След разходката накарайте учениците да направят карта на училището като отбележат
силните и слабите страни на местата, които са разгледали.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Насоки за учителя


Стимулирайте вниманието на децата чрез ангажиращи въпроси



Повишете вниманието им ,чрез снимки и видео



По време на разходката задавайте насочващи въпроси на учениците, за фокусирайте
вниманието им



Стимулирайте въображението им за това как могат да бъдат реорганизирани тези
пространства
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A7@M1 ДЕЙНОСТ НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
Цел

•

•
•

Да проучат миналото на училището; как то се е променяло през годините,
спомените за училището като пространство и каква роля е имало в
обществото (последни състезания и проекти, в които са участвали ученици,
известни хора, които са негови възпитаници ….)
Да се дискутира смисъла на израза “да си част от общността”
Да се рефлектира върху чувството за принадлежност към дадена общност

Вид дейност

Проучване, дискусия

Преглед

Децата събират информация за историята на училището.

Материали

Снимки, карти, книги

Участници

Двата класа

Продължителност

180 минути

Подготовка

Проучване на информация за училището

Инструкции стъпка по стъпка








С помощта на родителите и други роднини, всяко дете събира информация за училището
и за това как то се е променило през годините
Децата се настаняват в кръг в класната стая
Обяснете пътя, който възнамерявате да извървите, и целите на работата
Започнете дискусията като задавате въпроси
Започнете дискусия, в която всяко дете може да изкаже своето мнение по избраните теми.
Всяко дете накратко представя резултатите от своето проучване.
След изложението учителите правят обобщение на обсъжданите теми.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Насоки за учителя


Децата , които наскоро са се преместили в града, или идват от чужбина могат да разпитат
своите съседи .
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A3@M1 CVS ДЕЙНОСТ #4 МЕЧТАНОТО УЧИЛИЩЕ В какво училище искаш да учиш?
Цел

•
•
•

Да си представят идеалното училище, в което искат да учат
Да повишим осведомеността за това, от което се нуждаем, за да могат всички
ученици да се възползват еднакво от училище
Да насърчава развитието на съпричастност, приемане, толерантност и
готовност за действие

Източник на дейността

Предоставено от Илдико Лазар, вдъхновен от идеите и дейностите на
Александра Биркова, Луиз Кутаяр-Дейвис и Паскале Момпойнт-Гайар
(ЗАДАЧИ за демокрация)

Вид дейности

Въображение, писане, дискусия и създаване на постер

Компетентности

•
•
•
•
•
•
•

Преглед

Учениците си представят и описват идеалното училище, работят по групи, за да
представят своите идеи, което гарантира равни възможности за всички.

Материали

Постер формат A3 или по-голям

Участници

един клас в групи по 5

Продължителност

90 минути

Подготовка

Чиновете трябва да се подредят така, че да се даде на децата достатъчно
пространство за работа

Оценяване на демокрацията
Отвореност към културните различия
Гражданско мислене
Умения за слушане и наблюдение
Емпатия
Умения за сътрудничество
Знания и критично разбиране за света

Инструкции стъпка по стъпка



Кажете на децата,че в тази дейност трябва да си представят идеалното училище, в което
искат учат.
Накарайте ги да си представят мечтаното училище. Може да ги накарате да затворят очи
и да помислят над следните въпроси.
► Как изглежда мечтаното училище?
► Кои са любимите ви места/стаи в него?
► Какви обичаи и традиции бихте искали да въведете?
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► Какви правила бихте искали да се спазват?
► Как ще посрещате новопостъпилите във вашето училище?
Кажете на класа всеки да напише на лист своите идеи и да огради две или три, които смята
за най-важни.
Разделете децата в групи по четири или пет. Вие знаете най-добре как да сформирате
екипи, които работят ефективно.
Децата се събират по групи и обсъждат идеите, които всеки е записал на своя лист. В
групите всеки споделя своите идеи, по една идея на всеки като тя трябва да бъде
нарисувана на постера от човека, който седи от дясната му страна. Могат да се направят
няколко повторения в кръг. Ако някоя от идеите не бъде приета от членовете на групата,
то въпросното дете може да предложи друга. Щом идеята се приеме от групата детето,
което седи от дясната страна трябва да я нарисува на постера. На този етап hе се допуска
записване на думи, трябва да има само рисунки.
Екипите представят потерите си пред класа.
След като се представят всички екипи кажете на класа ,че има ученици, които не са
щастливи в това училище, за това постерите трябва да се преработят, за да може всички,
които ходят в това училище да са щастливи.
Прочетете им история за един конфликт в училище (виж приложението) като им обясните,
че това е действителен случай.
Помолете децата да довършат постерите си , за да се уверят, че всички, които ходят в това
училище са щастливи.
Накарайте екипите да представят промените, които са направили.

Обобщение и оценка


Обобщете дейността като накарате децата да попълнят първата част от въпросника за
обратна връзка като отбележат как се чувстват в края на тази дейност.



Можете да използвате следните въпроси.
► Вашето училище прилича ли на училището от мечтите ви? За всички ли е училището
от мечтите?
► Как се почувствахте, когато трябваше да си представите вашето училище–мечта?
► Как се чувствахте, когато трябваше да рисувате идеите на другите деца?
► Как се почувствахте, когато трябваше да четете за нещастните деца?
► Нещо във вас промени ли се, след като чухте историята на едно от тях?
► Какво добавихте във вашия постер след като чухте историята?
► Виждате ли някаква прилика с живота във вашето училище?

Насоки за учителя
Настоявайте за спазване на правилата за работа в екипите: всеки да споделя своите идеи,
винаги детето от дясната страна рисува идеите на своя съсед от ляво и то само ако всички
членове на екипа приемат идеята.

CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА: ДЕЙНОСТИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
История за конфликт в училище
Фабиана винаги се е чувствала “различна“ от другите деца. Сега тя е тийнейджър и има
физическо заболяване, трябва да се придвижва с инвалидна количка. Тя се чувства различна
, споделила е това с приятелите си, но не и със своето семейство.
Групичка от “популярните“момичета от нейния клас наскоро са започнали кампания срещу
нея разпространявайки неприятни слухове. Възрастните, от своя страна не предприемат
нищо по въпроса, въпреки че са наясно, че има някакво напрежение, защото в училищния
двор се чуват неприятни коментари и подмятания за хората с увреждания.
Наскоро в екипа на училището постъпва нов учител. Той се представя много добре на
интервюто, но съвсем скоро след постъпването започва да демонстрира своята открита
неприязън към Фабиана. Непрекъснато прави унизителни коментари. Подигравките са
постоянни и Фабиана започва да се чувства много тъжна и самотна, понякога се страхува да
отиде на училище. Нейният успех се понижава..... започва да се самоизолира все повече и
повече.
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A3@M1 CVS ДЕЙНОСТ #5 CVS РЕПОРТЕР Със своите камери CVS изследват своето училище!
Цел

•
•

Да направят репортаж за своето училище – настояще и минало
Да развият умения за сътрудничество и активно участие

Източник на дейността

Предоставена от “COMPASITO”

Вид дейност

Фото, видео репортаж, статия

Компетентности

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уважение
Гражданско възпитание
Отговорност
Самоефективност
Умения за самостоятелно учене
Умения за аналитично и критично мислене
Езикови, комуникативни и многоезични умения
Умения за сътрудничество
Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране на езика

•

Знания и критично разбиране за света

Преглед

Учениците правят репортаж за своето училище – пространство и общност

Материали

•
•
•
•

Участници

един клас

Продължителност

90-120 минути

По един дигитален фотоапарат или Полароид за всяка група
Тефтери, химикалки, за да описват видяното
Копия на картата на училищното пространство
Принтер, за да се принтират снимките

Да се възложи преди Коледа и да се обсъди след ваканцията
Подготовка

•
•
•

Направете копия на картата на училището
Тъй като дейността е свързана с критичен поглед на училищното
пространство, информирайте ръководството на училището за предстоящата
дейност
Организирайте среща с ръководството на училището, за да могат учениците
да споделят своите наблюдения и предложения за възможни промени.

CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА: ДЕЙНОСТИ
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Инструкции стъпка по стъпка









Запознайте учениците с професията на репортера, както в печатната медия, така и в
телевизията. Обяснете им, че те сами ще влязат в ролята на репортери, ще направят
снимки на училищното пространство, ще интервюират своите родители, роднини, съседи,
други деца за техните спомени и училищни преживявания.
Разделете децата в екипи от по трима-четирима. На всяка група поставете конкретна
задача. Например:
− Екип А може да провери системата за сигурност вътре в училището ( Къде са
пожарогасителите? Дали са в изправност? Леснодостъпни ли са аварийните изходи?
Знаят ли учениците какво да направят в случай на бедствие, авария?)
− Екип Б може да провери как е обезопасено пространството около училище ( Има ли
тротоари? Пешеходни пътеки? Какво е състоянието на тротоарите и шосето? Имат ли
нужда от ремонт? Има ли контрол на скоростта на водачите?
− Екип В може да провери какви са условията в столовата (хигиена, информация за
менюто, има ли нужда от ремонт)
− Екип Г може да вземе интервюта от роднини, приятели, съседи, които са учили в
училището.
Оставете екипите да обсъдят своите задачи и да планират как ще ги изпълнят. Уверете
се, че знаят към кого да се обърнат при нужда. Всички трябва да знаят как се снима с
фотоапарат. Във всяка група трябва да има поне едно дете, което да води записки като
описва какво снимат, за да може след това да се идентифицират снимките; едно, което
да свързва снимките с конкретен проблем, който са забелязали и едно, което да записва
предложенията за промяна.
Всеки екип трябва да представи своя план за работа пред останалите. Поставете краен
срок за завършване на репортажите.
След като екипите изпълнят задачите си трябва да подготвят мини изложба с направените
снимки, която ще е част от финалната публична изява. Всяка изложба трябва да има:
− Заглавие
− Имената на децата от екипа
− Обяснение към всяка снимка, кога и къде е направена, какво показва
− Коментари за училищното пространство и общност
− Препоръки за отстраняване на наблюдаваните нередности и съответно коментари за
хубавите неща, които са забелязани.

Обобщение и оценка


►
►
►
►
►
►

Обобщете дейността като накарате децата да попълнят първата част от въпросника за
обратна връзка като отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Можете да задавате следните въпроси:
Хареса ли ви да сте репортери?
Трудно ли беше да намерите необходимите ви примери?
Трудно ли беше да „уловите“ момента в снимка?
Трудно ли беше да напишете описанието?
Трудно ли беше да напишете похвали? А препоръки?
Научихте ли нещо за вашата общност? За себе си? Виждате ли нещата по нов начин?
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► Може ли камерата да бъде полезен инструмент за разкриване на нова гледна точка?
Може ли писането да бъде полезно?
► Знаете ли други инструменти, които могат да са полезни при такива ситуации?
► Какво променя една снимка, добавена към написан текст?
 Свържете дейността с училище - задавате следните въпроси:
► Какво научихте за вашето училище и общност?
► Кои бяха хубавите неща, които видяхте в училище?
► Какви нередности видяхте?
► Можем ли да направим конкретни предложения, за да подобрим условията в нашето
училище и общност? Пред кого (училищната администрация, родители, кмет, градския
съвет, медиите, учителите)?
► Конвенцията гарантира на децата правото да изразяват своето мнение свободно по
всички въпроси, които ги засягат. Вие използвате ли това право? Ако да, как? Как може
да го използвате по–ефективно? От какви умения се нуждаете, за да го правите по–
ефективно?
Насоки за учителя





Ако учениците правят репортаж в училище или друга институция се погрижете
администрацията да бъде запозната и да да получите тяхното съгласие. Това много ще
улесни по-нататъшната работа, сътрудничеството и възможностите за реална промяна.
Учениците трябва да разберат, че този репортаж има за цел да покаже не само
недостатъците и проблемите училище и общността, но също така и хубавите неща, които
вече са създадени.
Подчертайте, колко е важно да се отнасяме с уважение към тези, които ни защитават,
грижат се за нашето здраве и сигурност.
Може би ще се наложи да покажете на учениците как се работи с фотоапарат, как се
прави добра снимка. Всяко дете трябва да има възможност да направи снимка.

CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА: ДЕЙНОСТИ
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A8@M1 ДА ПЛАНИРАМЕ ПРОМЯНА
Програмата предвижда три занятия за подготовка и изпълнение на дейността.
Занятие 1
Цел

•
•

Вид дейност

Дискусия

Преглед

Децата се запознават с инструментариума

Материали

Карта на училищния двор, хартия, маркери, стикери, пръчки, пластелин, лепило,
прежда, стиропор

Участници
Подготовка

Да се обясни процедурата
Да се подготвят материали (флагчета, карта н аучилището)

Двата класа

Материалите могат да бъдат осигурени предварително с помощта на колегите от
ЕКР
Карта на училищния двор и знамена.

Инструкции стъпка по стъпка








Обяснете техниката на работа за осъществяване на дейността и всичко, което трябва да
се направи.
Изберете символи, които ще бъдат нарисувани на флагчетата.
Направете флагчетата.
Изрежете кръгчета или правоъгълници от бяла или цветна хартия (може да използвате
различни цветове за видовете символи, например червен за култура, зелен за околна
среда, лилав за услуги и т.н).
Вземете символите (можете и сами да си нарисувате такива), които ще използвате като
модели (футболно игрище, велоалея, зелена зона, площадка и т.н.) Направете много копия.
Ето някои примерни.

Изрежете символите.
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Залепете ги като направите флагчета с помощта на клечки за зъби.
Потърсете от Общината карта на двора на училището и прилежащите площи.
Принтирайте картите.
Залепете картите на парчета стиропор с помощта на двойнолепящо тиксо.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Насоки за учителя





Изберете неголям брой символи за флагчетата.
Направете достатъчно флагчета, за да може всяко дете да изкаже своето мнение.
Позволете на децата активно да участват в изработването на флагчетата.
Обяснете на децата какво се цели с изработването на картата и как се прави.

ДЕЙНОСТТА ОБЯСНЕНА С ИЗОБРАЖЕНИЯ

CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА: ДЕЙНОСТИ

Занятие 2
Цел

•

Вид дейност

Практическа дейност

Преглед

Поставяне на флагчета и вълнени конци

Материали

Флагчета, конци, цветни пинчета

Участници

Двата класа

Продължителност

2-3 часа

Подготовка

Изработване на основата – карта залепена на стиропор
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Да се осъществи дейността

Инструкции стъпка по стъпка







Заедно с децата трябва да излезете навън и да направите разходка в училищния двор, за
да разгледате внимателно пространството.
След разходката с децата се върнете в класната стая, за да започнете действителното
планиране.
Всички деца имат възможност да изразят своето мнение като поставят флагчета на картата
или цветни конци.
Всеки флаг, нишка представлява идея, действие, желание за промяна на мястото.
Тази дейност инициира първата конфронтация между участниците
Задавайте следните въпроси:
► Какво мога да направя?
► Кой проект искам да реализирам?
► От какво се нуждая , за да го осъществя?
► Как си представям училището след 5 години?
► Как виждам училището след приключване на проекта?
► Кои са трите места в училище, в които можем да инвестираме?
► Кои са трите места в училище, които не се нуждаят от подобрения?
► Какво искам да направя за всеки, който идва в моето училище?

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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Насоки за учителя







Насърчавайте разговорите между децата
Задавайте им въпроси, докато поставят флагчетата
Не използвайте въпроси от затворен тип
Провокирайте децата да задават въпроси на възрастните, които срещат или са на двора
Фокусирайте се върху най-привлекателните за деца училищни пространства
Задавайте въпроси, с които да провокирате децата да мислят промяна на оформлението
на двора и прилежащите площи (децата затварят очи и си представят как ще променят
това, което са видели)
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Занятие 3
Цел

•
•
•

Вид дейност

Дискусия

Преглед

Децата дискутират мястото на флагчетата и избират проекти с основен
приоритет

Материали
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Да се акцентира на дейността
Да се изберат флагчета
Планиране на избран проект

Карта с флагчета

Участници

Двата класа (родители – доброволци също могат да се включат)

Продължителност

2 часа

Подготовка

Карта с флагчета

Инструкции стъпка по стъпка






Махнете флагчетата, които са поставени на едно и също място
Обсъждане на проектите, които трябва да се реализират
Одобрение на проекта с най–голям приоритет
Дизайн на проекта
Задавайте следните въпроси:
► Кой проект искам да реализирам?
► Какво можем да направим с ресурсите, с които разполагаме?
► Готов ли съм да стана главния герой на проекта?
► С какво мога да допринеса за успеха на този проект?

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Насоки за учителя




Насърчете дискусия сред учениците
Бъдете модератор на разговорите и разрешавайте конфликтите
Дайте възможност на всеки да изкаже своето мнение
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A9@M1 ПЛАНИРАНЕ НА ПРОМЯНАТА
Цел

•

Да се планира промяната

Вид дейност

Дискусия

Преглед

Деца и учител планират промяната в училищното пространство.

Материали

Не

Участници

Двата класа

Продължителност

45 минути

Подготовка

Копия на проекта, избран при предишната дейност

Инструкции стъпка по стъпка


Ще бъде от полза да помислите, заедно с децата и родителите, за възможностите за
организиране на кампания за събиране на средства за осъществяване на тези подобрения.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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A10@M1 ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОМЯНАТА
Цел

•

Вид дейност

Практическа дейност

Преглед

Децата заедно с помощта на родителите-доброволци реализират планираната
промяна.

Материали

Необходимите материали за осъществяване на планираната промяна на
пространството

Участници

Да се осъществи промяната

Двата класа (родители–доброволци)

Продължителност

Времето необходимо за извършване на планираните дейности за промяна и
ремонт

Подготовка

Каквото е необходимо за осъществяване на промяната на пространството

Инструкции стъпка по стъпка


Учениците осъществяват промяната на избраното пространство с помощта на учителите
и родители – доброволци

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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A3@M1 CVS ДЕЙНОСТ #6 В ОБУВКИТЕ НА НЯКОЙ ДРУГ
Цел

•
•
•

Да се даде възможност на децата да изпитат чувството на изолация, чрез
играта
Да се провокира дискусия за добрите и лошите чувства
Да се провокира чувство на емпатия

Източник на дейността

Предоставено от Хилал Акюз (TASKs for democracy)

Вид дейност

Дискусия, ролева игра

Компетентности

• Оценяване на човешкото достойнство и човешките права
• Оценяване на културното многообразие
• Отвореност към културните различия
• Толерантност към неопределеност
• Емпатия
•

Знания и критично разбиране на света

Преглед

Учениците обсъждат някои ситуации от ежедневието, разиграват ги като ролеви
игри, за да намерят решение

Материали

•
•

Участници

3 групи от ученици

Продължителност

80 минути

Подготовка

Копия на всички роли от ситуацията. Организирайте пространството, за да
има достатъчно място за действието от ролевата игра. (ако е необходимо
използвайте 2 стаи)

Лист и молив за всеки
Листове хартия

Инструкции стъпка по стъпка


Кажете на участниците, че този час ще разиграват по роли реални житейски ситуации



Разделете ги на 3 групи, като следвате ролите от конкретната ситуация



Преди да раздадете ролите, обяснете на участниците, че те ще трябва не само да играят,
но и да разрешат дадената ситуация. Всеки в групата трябва да получи роля и да играя.



Участниците разполагат с около 30 минути за да обсъдят ситуацията, да намерят решение
и да си разпределят ролите.
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Може да направите видеозапис на ситуацията, или да направите снимки, които да
използвата в следващи ситуации.

Обобщение и оценка
•
•

Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка
като отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Можете да помолите децата да разкажат на целия клас за своите мисли и чувства
относно ситуациите. Може да задавате следните въпроси.

► Кое беше трудно да се изиграе, коя роля беше досадна, забавна и т.н.?
► За какво ви напомни ситуацията? Има ли подобни ситуации във вашето общество /
обкръжение / училище?
Задайте на децата следните въпроси:
► Бяхте ли запознати с разнообразието преди да поговорим днес за него?
► По време на заниманието спомнихте ли си за случка, при която сте се чувствали различни
/ изключени?
Насоки за учителя


При стъпка 3, оставете малко време на участниците да си помислят, защото понякога е
трудно да си спомниш и да говориш за минали събития, не ги насилвайте да говорят за
неприятни такива.



Не се ограничавайте с предложените материали, може да импровизирате, като разиграете
същата тема, но като скеч и др.
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СИТУАЦИЯ
Инструкция и материали
Всичко, от което се нуждаете е лист хартия за роля В, на който да пише полицай.
1. Изберете деца за роля А и ги накарайте да напуснат стаята.
2. Прочетете ситуацията на останалите. Всеки може да си измисли езикът , който ще се
използва в града, в който идват героите с роли А.
3. Изберете полицай и му дайте листа с описание на неговата роля.
4. Поканете децата с рола А да влязат в стаята.
5. Целият клас се опитва да избягва контакти с новопристигналите – семейство мигранти
роля A.
6. Полицаят влиза в стаята и разяснява ситуацията.
7. Наблюдавайте как класът ще разреши ситуацията.
Ситуация
Един ден в нашия щастлив, чист и приятелски град идва семейство мигранти, които
говорят непознат език. Целият град отказва да контактува със семейство, което говори
език, който те не разбират.
Роля A (3 – 4 деца)

Във вашата страна има война и вие трябва да отидете със своето семейство в друга държава. Вие вървите
по улиците и парковете и се опитвате да заговорите хората, за да им обясните ситуацията, в която сте
изпаднали. Вие сте уморени и гладни. Но никой не говори вашия език. Опитайте се да им обясните, че сте
готов на всякаква работа за храна и подслон.

Роля Б (целият клас)

Целият клас трябва да говори на някакъв измислен език и да се преструва,че не разбира български.
Опитвайте се да избягвате контакти със семейството. Накрая двама от вас отиват при полицая, за да се
оплачат от новодошлите и да му кажат, че присъствието на тези хора в града им е нежелано.

Роля В (Полицай)

Вие сте полицай. Жители на града идват при вас, за да се оплачат, че в града има семейство, което се разхожда
по улиците и парковете. Вие също не ги харесвате. Но се опитвате да ги разберете, защото говорите малко
техния език. Разбрали сте, че е трябвало да напуснат страната си, защото там се води война, и че бащата е
известен учен. Обяснявате тази ситуация на цялата група и наблюдавате техните реакции. (Тези обяснения
трябва да направите на български).
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A3@M1 CVS ДЕЙНОСТ #7 ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ НА ДЕЦАТА
Нека разкажем на всички за нашето училище!

Цел

•
•
•
•

Да се развият умения за критично мислене и отношение към рекламата и
медиите
Да се развият творческото мислене и уменията за общуване
Да се развият идеи за това как да се популяризират правата на децата
Да се задълбочат разбиранията за човешките права

Източник на дейността

Предоставена от “COMPASITO”

Вид дейност

Разказване, рисуване, писане

Компетентности

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Преглед

Децата разработват TV реклама за промяната на пространството в училище –
проектът, по който работят.

Материали

Хартия и неща за рисуване

Участници

4-24

Продължителност

120-180 минути

Подготовка

Ако е възможно да се осигури видеооборудване за заснемане на рекламата

Отвореност към културните различия
Самоефикасност
Гражданско възпитание
Умения за самостоятелно учене
Умения за аналитично и критично мислене
Умения за слушане и наблюдение
Езикови, комуникативни и многоезични умения
Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране на езика
Знания и критично разбиране на света

Инструкции стъпка по стъпка




Разделете децата на екипи от по 3–4. Обяснете им, че са избрани даа направят реклама
на промяната на пространството в училище–проектът, по който работят. ЍТрябва да
направят реклама с продължителност от 1 до 3 минути, от която хората да разберат каква
е целта на това, което правят.
Накарайте децата да опишат реклама от телевизията, която им е направила впечатление.
какво е добра реклама? (например: забавни фрази, музика, сериозно послание).
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Обсъдете с присъстващите начина на реклама. Коя ще бъде целевата група – деца,
родители, учители или всички тях? Обсъдете как да направите рекламата атрактивна за
публиката.
Обяснете, че всяка група трябва да избере отделен аспект от цялостния процес и конкретна
целева група към която да е насочена рекламата. Нека по един представител от всяка
група представи идеите и целевата група .
След като екипите са избрали своята тема и целева група ги накарайте да помислят върху
различни начини за рекламиране на съответната дейност (история, която да представят;
песен, която могат да изпеят; комикс, който да направят и т.н). Напомнете им, че това
ще бъде телевизионна реклама и трябва да е визуализирана добре и да е интересна.
Времетраенето на рекламата трябва да е не-повече от 3 минути.
Осъществявайте постоянен мониторинг на целия процес. След като групите са готови със
сценариите започнете репетиции.
Когато всички екипи са планирали своите реклами, съберете целия клас и започнете
дискусия, при която всички трябва да споделят своите идеи и да получат обратна връзка
от останалите. Нека всеки екип представи своята идея и целева група. Ако са готови могат
да представят цялостния си проект. След всяко представяне стимулирайте конструктивен
диалог и обратна връзка като задавате въпроси:
► Тази идея ще достигне ли до избраната целева група?
► Целевата група ще разбере ли идеята?
► Какво ви допада в тези идеи?
► Имате ли предложения?
Оставете екипите да нанесат промени и да репетират своите реклами.
Поканете екипите да представят своите реклами.

Обобщение и оценка


Обобщете дейността като накарате децата да попълнят първата част от въпросника за
обратна връзка като отбележат как се чувстват в края на тази дейност.



Можете да задавате следните въпроси:
► Тази дейност предизвикателство ли беше? Беше ли ви забавно?
► Научихте ли нещо за това как се прави реклама?
► Беше ли ви трудно да мислите в образи и картинки, а не само с думи?
► Беше ли ви трудно да измислите как да впечатлите определена публика?
► Рекламите винаги ли са позитивни? Защо?
► Какво научихте от работата на другите екипи?
► Тази дейност ще промени ли начина , по който гледате на телевизията?
Свържете дейността с човешките права като задавате следните въпроси:
► Защо вашият екип избра точно този аспект на дейността?
► Защо избрахте точно тази целева група?
► Каква реакция или действие ще провокира вашата реклама?
► Телевизионната реклама добър начин ли е за популяризиране на вашите дейности по
проекта? Защо?
► Вашата реклама засяга ли и други теми?
► Кой трябва да научи повече за правата на децата?



CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА: ДЕЙНОСТИ

213

Насоки за учителя







Това е комплексна дейност, която може да е предизвикателство за децата. Ѝте трябва да
използват нови умения – писане на диалог, писане на песен, рисуване на комикс и т.н.
Учителят трябва да осъществява постоянен мониторинг на дейността в различните екипи,
като им помага да не се отклоняват от главната цел на занятието.
Някои екипи ще се справят по– бързо, други не. Щом някой от екипите приключи с даден
етап от дейността му дайте инструкции да продължи с репетициите. Осигурете на екипите
достатъчно време за обсъждане и промени след като получат обратна връзка от другите
екипи.
Използвайте дейността за насочване на вниманието на децата и критичното им отношение
към рекламата и нейната цел.
Използвайте дейността , за да се научат децата да дават и получават критично отношение.
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A11@M1 ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ
Цел

•

Вид дейност

Дейност от наръчника

Преглед

Деца и учител (с помощта на родители-доброволци) планират организирането
на публичното събитие.

Материали

Каквото е необходимо за планираните дейности

Участници

Двата класа ( родители – доброволци)

Продължителност

Необходимото време за реализиране на избраните дейности

Подготовка

Планиране на публично събитие, по време на което децата презентират
техните действия за промяна на училищното пространство

Каквото е необходимо за реализиране на избраните дейности

Инструкции стъпка по стъпка



Помолете децата да помислят за организацията на събитието.
Попитайте родителите с какво могат да помогнат на децата.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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A12@M1 ПУБЛИЧНО СЪБИТИЕ
Цел

•

Вид на дейността

Дейност от наръчника, дискусия

Преглед

Публично събитие, на което децата представят техните извършените дейности.

Материали

Всичко необходимо за реализиране на избраните дейности

Участници

Двата класа (родители– доброволци)

Продължителност

Времето необходимо за реализиране на избраните дейности

Подготовка

Да се отбележат дейностите по проекта в училище

Каквото е необходимо за реализиране на избраните дейности

Инструкции стъпка по стъпка





Специфичното съдържание на тази дейност ще бъде решено от децата, родителите и
учителите. Ето някои предложения:
− Материалите изработени от децата – Училище мечта, CVS репортер, Популяризиране
на гласовете на децата. Може да се направи изложба.
− Децата могат да представят ролевата игра “Забдерфилио” пред ученици от другите
класове.
Поканете всички ученици и родители от училището.
Опитайте се да поканите представители на местната власт и общността (Кмета, училищния
директор, членове на общинския съвет, представители на градската управа) , за да
разгледат изложбата, да се срещнат с децата, да се запознаят с техните проблеми, да
чуят техните предложения, да обсъдят възможни промени. Ако е възможно може да
се подпише Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в местния и
регионалния живот

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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A13@M1 ФИНАЛНА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА ДВАТА КЛАСА
Цел

Да се обсъди целия процес с родителите

Вид на дейността

Дискусия

Преглед

Родители и учител обсъждат реализираните дейности.

Материали

Не

Участници

Родителите на децата от двата класа включени в проекта

Подготовка

Не

Продължителност

45 минути

Инструкции стъпка по стъпка


Накарайте родителите да споделят своите впечатления от проекта

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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A3@M1 CVS ДЕЙНОСТ #8 ПИСМА ДО СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ
Цел

•
•

Децата да направят оценка и обобщение на дейностите по Програмата
Да опишат какво са направили, какво са научили и какво биха могли да
използват за в бъдеще.

Източник на дейността

Предоставена от Идилко Лазар (Задачи за демокрация)

Вид дейност

Дискусия, писане, четене

Компетентности

•
•
•
•

Преглед

Децата споделят своите впечатления от целия процес, пишат писмо до
следващото поколение ученици

Материали

•
•

Участници

Работа по двойки

Продължителност

45 минути

Подготовка

Помислете за критерии на оценката, които искате вашите ученици да следват,
докато пишат своите писма.

Отвореност към културните различия
Толерантност
Емпатия
Знания и критично разбиране за себе си

Лист хартия за всяка двойка участници
Снимки, карти

Инструкции стъпка по стъпка




Обяснете защо е важно да обобщим какво са направили, обсъждали през целия процес
на реализиране на дейностите по Програмата. Кажете им , че тяхната оценка ще бъде под
формата на писмо.
Децата се разделят по двойки като се раздават карти или снимки разрязани на две,
всеки един трябва да открие своята липсваща половинка. Ако децата са нечетен брой
формирайте групи от по трима. Никой не бива да работи сам.
Можете да им дадете някои идеи за това как или какво да пишат. Например:
► Целите на дейностите
► Атмосферата
► Съдържание
► Терминология
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► Дейности и задачи
► Продължителност
► Постигнати резултати
► Оценка на собствените постижения,усилия и старание
► Тяхното желание да използват придобитите знания и умения в бъдеще
► Желанието на децата да използват определени дейности и материали в бъдеще
► Проблеми, рискове, опасности
► Съвети към получателите на писмото
Децата обсъждат идеите си по двойки и заедно пишат своите писма до следващото
поколение участници в проекта, за да ги запознаят с него и да знаят какво да очакват.
След като изтече определеното време, писмата минават в кръг– всеки чете писмото на
другия.
Всеки си води записки, за да може да цитира една или две интересни гледни точки, които
са му направили впечатление.

Обобщение и оценка


Обобщете дейността като накарате децата да попълнят първата част от въпросника за
обратна връзка като отбележат как се чувстват в края на тази дейност.



Следва дискусия с въпроси за разяснение и предложения за действие и / или подобрение
въз основа на точките на дъската и цитатите, които вие и децата сте прочели в някои от
писмата.
Нека критериите ви са ясни и точни.
Писмата трябва да бъдат поставени на табло, за да ги четат бъдещите деца, които ще
участват в проекта. По-късно те действително могат да бъдат използвани като уводна
дейност със следващата група деца.




Насоки за учителя



Обяснете на децата, че могат да използват своето чувство за хумор, но не бива да
забравят, че писмото трябва да е отражение на техните истински чувства и впечатления
от дейностите по проекта.
В допълнение им обяснете, че това не трябва да се превръща в писмо изпълнено
само с похвали и комплименти. Те трябва да бъдат искрени.
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A14@M1 ФИНАЛНА СРЕЩА С ДЕЦАТА , УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТА
Цел

•
•

Да се акцентира на придобития опит и знания
Предложения за дейностите по проекта

Вид на дейността

Дискусия

Преглед

Децата обсъждат реализираните дейности

Материали

Не

Участници

Двата класа

Продължителност

60 минути

Подготовка

Не

Инструкции стъпка по стъпка


Попитайте децата за тяхното мнение за дейностите включени в Програмата.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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2. МОДУЛ 2 – НАШИТЕ ГЛАСОВЕ ЗА НАШИТЕ ГРАДОВЕ
2.1 Стъпки и дейности на CVS програмата в Модул 2
Step 1 – Споделяне на идеите на CVS програмата и планиране на работата
A1@M2

Първоначална среща с учениците от ОК

A3@M2

CVS дейности

A2@M2
A4@M2
A5@M2
A6@M2
Step 2

Първоначална среща с родителите на ОК
Среща на децата

Среща с родителите

Първа среща с местната власт

Step 2a – Проучване на градската среда
A3@M2
A7@M2

CVS дейност

Проучване на града

Step 2б - Планиране на промени
A8@M2

Планиране

A10@M2

Планиране на промени

A9@M2

Втора среща с местната власт

Step 3 - Прилагане на практика на планираните промени и обновления
A3@M2

A11@M2

CVS дейност

Осъществяване на промените

Step 4 –Представяне на промените
A12@M2
A13@M2

Организиране на публична изява
Публична изява

Step 5 – Рефлексия върху преживяното обучение
A3@M2

CVS дейност

A15@M2

Финална среща с децата

A14@M2

Финална среща с родителите

CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА: ДЕЙНОСТИ

2.2 Списък на “CVS дейностите в Модул 2 (A3@M2)
№

Име

M2#1 Огледалце,
огледалце

Цели
Запознаване на
децата с новите
дейности

Компетентности съгласно Референтната
рамка
•
•
•
•
•
•

M2#2 Какъв
прекрасен
свят!

Идеята за “идеалния
град”

•

Оценяване на човешкото достойнство и
човешките права

•

Оценяване на културното многообразие

•

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

•
M2#3 CVS репортер

Да се направи
репортаж за града и
неговата история

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M2#4 Европа–
нашият дом

Познания за Европа
(в подготовка на
среща C3 в Берген)

Оценяване на човешкото достойнство и
човешките права
Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия
и други вярвания, виждания за света и
практики
Толерантност към неопределеност
Умения за разрешаване на конфликти
Знания и критично разбиране за света

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уважение
Гражданско мислене
Отговорност
Самоефикасност
Умения за самостоятелно учене
Умения за аналитично и критично мислене
Езикови, комуникативни и многоезични
умения
Умения за сътрудничество
Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране за език
Знания и критично разбиране за света
Отвореност към културните различия
и други вярвания, виждания за света и
практики
Самоефикасност
Гражданско мислене
Умения за самостоятелно учене
Умения за аналитично и критично мислене
Умения за слушане и наблюдение
Езикови, комуникативни и многоезични
умения
Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране за език
Знания и критично разбиране за света

Стъпка
1

2a

2б

3
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M2#5 Рекламиране
на гласовете
на децата

Фокус върху
комуникацията

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M2#6 Писмо до
следващото
поколение

Да се обобщи
и опише
преживяването
в резултат на
изпълнението на
всички дейности

•
•
•
•

Отвореност към културните различия
и други вярвания, виждания за света и
практики
Самоефикасност
Гражданско мислене
Умения за самостоятелно учене
Умения за аналитично и критично мислене
Умения за слушане и наблюдение
Езикови, комуникативни и многоезични
умения
Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране за език
Знания и критично разбиране за света

Отвореност към културните различия
и други вярвания, виждания за света и
практики
Толерантност към неопределеност
Емпатия
Знания и критично разбиране за себе си

4

5
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A1@M2 ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА С УЧЕНИЦИТЕ
Цел

•

Да се запознаят учениците с основните дейности в Модул 2. Учениците
трябва да са информирани за целия процес.

Вид дейност

Дискусия

Общ преглед

Учителят разказва за Модул 2 на децата.

Материали

Стихотворение свързано с темата

Участници

Двата класа заедно

Необходимо време

30 минути

Подготовка

•

Говорете с учениците няколко дни преди срещата

•

Принтирайте кратко представяне на Програмата, което да дадете на
учениците

•

Подберете стихотворение свързано с темите на Програмата

Инструкции стъпка по стъпка






Прочетете им стихотворение свързано с темите от Програмата (по надолу има примерно
такова)
Започнете с генериране на идеи от децата за това как възприемат града, в който живеят
или квартал, в който се намира тяхното училище.
Обобщете техните отговори в таблица, видима за всички.
Запознайте ги с дейностите от Модул 2
Попитайте ги за тяхното мнение за дейностите, в които ще вземат участие през следващите
няколко месеца

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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ПРИМЕРНО СТИХОТВОРЕНИЕ
Китка трева
Господа архитекти,

Има ли място за игра ... на покрива

които правите

във вашия проект?

прецизни и перфектни проекти

Поне една китка трева,

на къщи и сгради,

остави ли сте в своя дизайн?

на кули и тераси,

Хайде, бъдете добри,

на мазета,

направете дворове за нас.

на цели блокове,

Помислете малко за

на големи строителни обекти,

детски площадки ...

на огромни квартали ...

Просто направете място

колко сте добри!

и за нас,

И вече го знаете.

и ние тогава

Понякога обаче,

сами люлка

съжалявам да кажа

и въртележка ще изградим .

вие също се разсейвате.
Всъщност забравяте,
че вътре в тези сгради
в тези огромни
квартали
трябва да има,
възрастни,
но и десетки деца.

Джани Родари
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A2@M2 ПЪРВОНАЧАЛНА СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ
Цел

•
•
•

Да се представи проекта
Да се запознаят с основните дейности на Програмата
Да ги поканите активно да се включат, особено за стъпки 3 и 4

Вид дейност

Дискусия

Общ преглед

Учителят разказва за Модул 2 на родителите.

Материали

Подходящо стихотворение

Участници

Родителите на децата от двата класа включени в Програмата

Времетраене

30 минути

Подготовка

•
•

Подгответе и изпратете покана за срещата
Принтирайте дейностите от Програмата, за да ги дадете на родителите

Инструкции стъпка по стъпка




Съберете заедно родителите от двата класа
Прочетете им подходящо стихотворение
Попитайте ги за тяхното мнение относно дейностите, в които ще участват децата им през
следващите месеци

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност
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ПРИМЕРНО СТИХОТВОРЕНИЕ
Китка трева
Господа архитекти,

Има ли място за игра ... на покрива

които правите

във вашия проект?

прецизни и перфектни проекти

Поне една китка трева,

на къщи и сгради,

остави ли сте в своя дизайн?

на кули и тераси,

Хайде, бъдете добри,

на мазета,

направете дворове за нас.

на цели блокове,

Помислете малко за

на големи строителни обекти,

детски площадки ...

на огромни квартали ...

Просто направете място

колко сте добри!

и за нас,

И вече го знаете.

и ние тогава

Понякога обаче,

сами люлка

съжалявам да кажа

и въртележка ще изградим .

вие също се разсейвате.
Всъщност забравяте,
че вътре в тези сгради
в тези огромни
квартали
трябва да има,
възрастни,
но и десетки деца.

Джани Родари
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A3@M2 CVS ДЕЙНОСТ #1 ОГЛЕДАЛЦЕ, ОГЛЕДАЛЦЕ
Цел

Да се развие самооценка и емпатия, както и позитивно отношение между децата

Източник на дейността

Предоставена от Катица Певец Семец (Цели на демокрацията)

Вид дейност

Писане и движение

Компетентности

•
•
•
•
•
•

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права
Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия и други вярвания, виждания за
света и практики
Толерантност към неопределеност
Умения за разрешаване на конфликти
Знания и критично разбиране за света

Преглед

Децата пишат положително прилагателно име за всеки свой съученик

Материали

Лист хартия с нарисувано огледало

Участници

Целият клас

Продължителност

20 минути

Подготовка

Желателно е всички деца да седят в кръг

Инструкции стъпка по стъпка







Накарайте всички деца да седнат в кръг. Раздайте на всяко дете лис с нарисувано огледало.
Накарайте всяко дете да си напише името в рамката на огледалото.
Всеки участник предава своето огледало на детето от дясната му страна и взема листа на
детето от ляво.
Всеки записва един или два положителни коментара за детето, чието име е написано на
рамката на огледалото. (постижения, добре свършена работа, нещо приятно и позитивно
за съответното дете, като използва отделни думи или изречения).
Децата предават листа, в който са писали на детето от дясната им страна.
Може да продължите неопределено време, докато поне половината от децата не са дали
своя коментар, поне веднъж за всеки свой съученик.
Когато всички (или достатъчно) деца са коментирали, накарайте групата да спре и всеки
да вземе своето огледало.
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Оставете им достатъчно време да прочетат написаното.

Обобщение и оценка



Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка
като отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Проведете кратка дискусия. Задавайте следните въпроси:
►
►
►
►

Как се чувствахте по време на дейността?
Кое беше най–лесно и най– предизвикателно? Защо?
Как се почувствахте, когато трябваше да напишете нещо положително за свой съученик?
Как се почувствахте, когато четяхте положителни коментари за себе си?

Насоки за учителя



Направете рисунката на огледалото достатъчно голяма, за да има място децата да записват
своите коментари.
Дайте примери за това, какви положителни коментари да дават децата.
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A4@M2 ДЕТСКО СЪБРАНИЕ
Цел

•
•

Да се изберат двама представители от класа (момче и момиче), като се има
предвид, че те ще участват в Срещата на децата – C3
Да се изберат “официални” репортери (ролята им ще бъде да представят
всички дейности от проекта по време на публичната изява)

Вид дейност

Дискусия

Преглед

Децата избират официални представители и репортери.

Материали

Не

Участници

1 клас

Продължителност

30 минути

Подготовка

Не

Инструкция стъпка по стъпка




Обяснете на децата, че трябва да изберат двама от тях (момче и момиче), които ще
представят класа по време на публичната изява и срещата с местната власт. Децата трябва
да бъдат окуражени да се кандидатират за представители.
Организирайте демократични избори.
Определете репортери на събитието, документирайте дейността, за да бъде представена
по време на публичната изява.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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A5@M2 СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ–ДОБРОВОЛЦИ
Цел

•

Вид дейност

Дискусия

Да се ангажират родителите

Преглед

Информират се родителите-доброволци за дейностите, в които ще бъдат
включени.

Материали

Не

Участници

Родители от двата класа

Продължителност

30 минути

Подготовка

Не

Инструкции стъпка по стъпка





Започнете с брейнсторминг, за да фокусирате вниманието им за това как възприемат
града или квартала, в който е разположено училището
Обобщете отговорите им на табло, видимо за всички
Представете им Програмата, като се спрете в детайли на Модул 2
Поискайте мнението им за дейността, в която ще участват

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност

CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА: ДЕЙНОСТИ
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A6@M2 ПЪРВА СРЕЩА С МЕСТНАТА ВЛАСТ
Цел

•
•

Вид дейност

Дискусия

Преглед

Децата и учителя се срещат с местната власт, за да представят CVS учебната
Програма.

Материали

Не

Участници

2 класа

Продължителност

60 минути

Подготовка

•
•
•

Да се представи CVS учебна Програма за деца пред местната власт
Да се споделят идеите на Програмата

Поканете представители на местната власт (н.пр., Кмета, Съветника по
образованието, Съветника по социални дейности,)
Принтирайте кратко представяне на Програмата – Модул 2
Изберете подходящо стихотворение

Инструкции стъпка по стъпка




Помолете децата да прочетат стихотворението, или Вие го прочетете.
Разкажете за проекта и Програмата, запознайте ги дейностите по Модул 2.
Поискайте тяхното мнение относно дейностите , в които ще участват децата.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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A7@M2 ПРОУЧВАНЕ НА ГРАДА
Цел

•
•
•
•

Да се проучи града (или квартала, в който се намира училището) от гео–
историческа гледна точка
Да се проучи миналото на града/квартала (как са се променили през
годините), спомените свързани с тях като пространство и общност.
Да се проведе дискусия за това , какво означава изразът “да си част от
общност”
Да се насочи вниманието към усещането да си част от общност

Вид дейност

Проучване, дискусия, разходка

Материали

Снимки, карти, книги,диктофон

Участници

Двата класа

Продължителност

180 минути

Подготовка

Потърсете снимки, интервюта

Преглед

Децата изследват града или квартала, където се намира училището.

Инструкции стъпка по стъпка













Отидете на разходка из града, или квартала, в който се намира училището.
Накарайте учениците внимателно да разгледат , това което ги заобикаля, да помислят
за първоначалното предназначение на нещата и това, в което те са се превърнали във
времето., да помислят за силните и слабите страни на тези места... (Как изглеждат? Как
биха могли да изглеждат? Как трябва да изглеждат? Какво харесвам? Какво не харесвам?
Защо?)
На края на разходката накарайте децата да нарисуват карта на града, или квартала, като
отбележат силните и слабите страни на местата, които сте посетили.
С помощта на родителите или друг роднина всяко дете прави проучване на историята на
града, или квартала, относно това как са се променили през годините.
Децата се настаняват в класната стая в кръг
Обяснете им целите на задачата
Започнете дискусия като задавате въпроси
Всяко дете трябва да бъде окуражено да сподели своето мнение по обсъжданите въпроси.
Всяко дете представя материалите подготвени от него за историята на града.
След представянето направете изложба и обобщение на възникналите въпроси.
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Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Насоки за учителя


Насочвайте вниманието на децата с ангажиращи въпроси



Насочвайте вниманието на децата с помощта на снимки и видео материали



По време на разходката задавайте въпроси, като се фокусирате на неща, на които децата
не обръщат внимание.



Провокирайте децата да мислят за това, как може да бъде променено пространството



Децата, които наскоро са се преместили в града могат да съберат необходимата
информация от свои съседи.
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A3@M2 CVS дейност#2 КАКЪВ ПРЕКРАСЕН СВЯТ Как искаш да живееш?
Цел

•
•
•

Източник на дейността

Предоставена от “COMPASITO”

Вид дейност

Дискусия

Компетентности

•
•
•
•

Да се дискутират конкретни и абстрактни теми от заобикалящата среда
Да оценят собствената си заобикаляща среда
Да обсъдят как могат да променят заобикалящата ги среда

Оценяване на човешкото достойнство и човешките права
Оценяване на културното многообразие
Отвореност към културните различия и други вярвания, виждания за света и
практики
Знания и критично разбиране за света

Преглед

Децата обрисуват контрастираща околно среда на един свят, в който искат или
не искат да живеят. Обсъждат различните фактори, които влияят на средата.

Материали

•
•
•

Участници

1-20

Продължителност

50 минути

Подготовка

•
•

Хартия
Цветни моливи, маркери, флумастери.
Тиксо и пинчета, за да закачат картините

Подгответе материали за рисуване.
Подгответе диплянка за всяко дете

Инструкции стъпка по стъпка




Извадете различни материали за рисуване. Накарайте децата да помислят какъв трябва
да е заобикалящия ги свят – истински или измислен и да го нарисуват.
След това накарайте децата да помислят за света, в който не искат да живеят и да го
нарисуват.
Подредете изложба от готовите рисунки. Поканете децата да я разгледат.
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Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.


Обобщете дейността като задавате следните въпроси:
► Беше ли лесно да си представите двата свята?
► Кои рисунки и заобикалящ свят ви харесват най–много? Защо?
► Кои рисунки и заобикалящ свят не харесват? Защо?
► Ако в световете от вашите рисунки живееха хора, как щяха да се чувстват те?
► Коя рисунка отговаря на света, в който вие живеете?



Свържете дейността с човешките права, задавайте следните въпроси:
► Заобикалящият ни свят е повече от физическо пространство. Кои други фактори влияят
на средата? Помислете за фактори като различни възможности, липса на насилие,
липса на дискриминация, свобода и зачитане на човешките права.
► Какво влияние оказва върху нас заобикалящата среда?
► Как ще опишете зачитането на човешките права на мястото където живеете?
► Какво бихте променили в заобикалящата ви среда? Начинът, по който се зачитат
вашите права?
► Какво бихте направили, за да промените вашата среда, така че тя да заприлича повече
на тази, която сте нарисували?
► Дали всички деца по света харесват средата, в която живеят?
► Имаме ли човешко право да живеем в добра среда на живот?
► Смятате ли, че имаме право на това?
► Какво можем да направим, за да могат всички деца по света да живеят добре?

Насоки за учителя




Помогнете на децата да разберат, че понятието ‘среда на живот’ съдържа в себе си както
конкретните физически фактори, така и абстрактните фактори като право на глас, свобода.
Всички те са необходими, за да говорим за добра среда на живот. За малките деца е доста
трудно да разберат абстрактните фактори на средата.
Преди занятието си изяснете кои аспекти на средата ще засегнете. Ако говорите за средата
на живот като общо понятие ще бъде твърде абстрактно.
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A3@M2 CVS дейност #3 CVS РЕПОРТЕР Със своите камери CVS репортерите проучват
града!

Цел

•
•

Да се направи репортаж за града /квартала
Да се развият умения за сътрудничество и активно включване

Източник на дейността

Предоставена от “COMPASITO”

Вид дейност

Фоторепортаж, видеоматериал, статия

Компетентности

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Преглед

Децата разказват за града /квартала (минало и настояще) и общността

Материали

•
•
•
•

Участници

1 клас

Продължителност

90-120 минути

Уважение
Гражданско мислене
Отговорност
Самоефикасност
Умения за самостоятелно учене
Умения за аналитично и критично мислене
Езикови, комуникативни и многоезични умения
Умения за сътрудничество
Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране за език

Фотоапарати за всяка група
Бележник и химикалка за водене на записки
Карта на мястото
Желателно е да има принтер за разпечатване на снимките

Да се възложи преди Коледната ваканция и да се обсъжда след ваканцията
Подготовка

•

Направете копия на картата на града/квартала.

Инструкции стъпка по стъпка


Обсъдете с децата какво представлява професията на репортерите. Обяснете им, че те ще
влязат в ролята на репортери и ще направят снимки на града и общността, ще интервюират
своите родители, близки и съседи за това какъв е техния град и как се е променял той през
годините.
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Разделете децата в екипи от трима, четирима. Дайте на всеки екип фотоапарат и конкретна
задача. Например:
− Екип A може да проучи въпросът със сигурността.
− Екип Б може да провери градските паркове и градинки.
− Екип В може да провери за местата подходящи за деца.
− Екип Г може да проведе интервютата с родители, роднини, съседи и познати.
Оставете време на екипите да обсъдят своите задачи и да планират своята работа. Уверете
се, че знаят към кого да се обърнат за съдействие. Всички трябва да знаят как да използват
фотоапарат. Всеки екип трябва да определи едно дете, което да си води записки, за да знаят
какви обекти са заснели, едно дете трябва за записва всяка снимка към какъв конкретен
проблем се отнася и едно дете да записва предложенията им за промяна на средата.
Всеки екип трябва да представи пред цялата група своя план за действие. Поставете краен
срок за приключване на задачата.
След като са приключили с правенето на снимки, оставете време на екипите да подготвят
мини изложба и представяне на своята дейност. Всяка изложба трябва да включва:
− Заглавие
− Имената на децата от екипа
− Описание на всяка снимка – къде и кога е направена, какво показва.
− Коментари.
− Препоръки за отстраняване на нередностите и похвали за хубавите неща, които са
видяни и заснети.

Обобщение и оценка


Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка
като отбележат как се чувстват в края на тази дейност.



Обобщете дейността като задавате следните въпроси:
► Хареса ли ви да сте репортери?
► Беше ли ви трудно да откриете това, което си бяхте набелязали?
► Беше ли ви трудно да “уловите” ситуацията в една снимка?
► Беше ли ви трудно да опишете заснетото?
► Беше ли ви трудно да изказвата похвали? А да правите препоръки?
► Научихте ли нещо за вашата общност? За себе си? Сега виждате ли нещата по различен
начин?
► Може ли фотоапаратът да се окаже полезен за разрешаване на определени проблеми?
Може ли писането да помогне?
► Сещате ли се за други методи за разрешаване на проблемни ситуации?
► Как една снимка може да повлияе на нещо, което е написано?
Свържете дейността с града като задавате следните въпроси:
► Какво научихте за вашия град/квартал и неговата общност?
► Видяхте ли хубави неща в града?
► Видяхте ли неща, които не ви харесват?
► Можем ли да направим конкретни предложения, за да подобрим условията на живот?
Към кого трябва да ги отправим (на пример училищните власти, родителите, кмета,
градския съвет, медиите, учителите)?



238

CVS- Гласът на децата за ново човешко пространство

► Конвенцията за правата на детето гарантира правото на всяко дете да изказва своето
мнение свободно по различни въпроси, които го касаят. Вие използвате ли това ваше
право? Ако да, как? Как може да упражнявате това ваше право по– ефективно? Какви
умения трябва да притежавате?
Насоки за учителя




Изяснете още в самото начало, че този репортаж не се отнася само до негативните неща
в града, но също така трябва да отразява и хубавото, което се прави за жителите на
населеното място.
Подчертайте колко е важно до се признае труда и усилията на онези, които защитават и
осигуряват добри стандарти за здраве, безопасност и околна среда.
Може да се наложи да покажете на децата как се работи с фотоапарат, за да се направят
хубави снимки. Уверете се, че всички деца знаят как се снима и имат възможността да
направят снимки.
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A8@M2 Да планираме
Програмата предвижда три срещи за подготовка и реализиране на дейността.
Среща 1
Цел

•
•

Вид дейност

Дискусия, практическа дейност

Преглед

Децата се запознават с инструментариума

Участници

Двата класа

Продължителност

Тези дейности могат да се подготвят и реализират в предходните месеци с
помощта на колеги

Материали

Подготовка

Да се обясни процедурата за изпълнение на дейността
Да се подготвят материалите (карта на града или квартала)

Карти, хартия, маркери, лепенки, лепило, прежда, стиропор

Подготовка на карти и флагчета

Инструкции стъпка по стъпка











Обяснете същността на дейността , всички стъпки за нейното реализиране.
Помолете в Общината за карта на града (квартала) – Това трябва да направите поне един
месец преди реализирана на дейността.
Принтирайте картите на града (квартала) с размерите на парчетата стиропор.
Направете обиколка на града, направете много снимки, водете си записки.
Вземете стиропор, оразмерете го и го подгответе за основа на бъдещия проект.
Поставете картите върху парчетата стереопор.
Направете малки кубчета, които ще представляват сградите, които трябва да разположите
на картата. (Използвайте дърво, стиропор, хартия).
Направете макет на града, нарисувайте детайлите по сградите (прозорци, врати, входове),
улици, и т.н...
Отрежете малки парчета от зелена гъба, закрепете ги за клечки за зъби, за да направите
дървета и храсти.
Подредете всичко на картата на града върху стиропора, за да създадете истински модел
на града.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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Насоки за учителя






Изберете символите за флагчетата
Използвайте дидактически материали от различните предмети, които изучават изкуство,
технологии, математика, за да завършите създаването на модела навреме
Позволете на децата да участват активно в изработването на макета.
Обяснете на децата защо правите този макет.
Обяснете им начина на представянето му.
ПЛАНИРАНЕ С ОБРАЗИ

CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА: ДЕЙНОСТИ

Среща 2
Цел

•

Вид дейност

Практическа дейност

Преглед

Поставяне на флагчета и конци

Материали

Флагчета, конци, прежда, пинчета, пластелин, цветни листчета

Участници

Двата класа

Продължителност

2 часа

Подготовка

Картата на града
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Осъществяване на дейността

Инструкции стъпка по стъпка





Всички деца имат възможност да поставят на картата своите идеи за промяна чрез
флагчета, конци, цветни листчета.
Всяко флагче, конец или листче символизира желание за промяна на дадената част от
картата, на която е поставено.
Тази дейност е предпоставка за дискусия между участниците.
Задавайте въпроси:
► Какво мога да направя?
► Кой проект бих искал да реализирам?
► От какво се нуждая, за да го реализирам?
► Как виждам своя град след 5 години?
► Как виждам града след края на проекта?
► Кои са трите места в града, в които можем да инвестираме?
► Кои три места в града нямат нужда от промяна?
► Какво бих искал да направя за всички посетители на моя град?
► Какви услуги бих искал да предложа на посетителите?

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Насоки за учителя


Стимулирайте дискусия между децата
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Не използвайте затворени въпроси
Насърчавайте децата да задават въпроси на възрастните, които участват в дейността
Насочете вниманието им към най–критичните точки, които имат нужда от подобрение
Задавайте им въпроси, които да провокират желани и идеи за промяна (децата си затварят
очите и си представят как биха искали да променят мястото, което наблюдават в момента)
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Среща 3
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Цел

•
•

Вид дейност

Дискусия

Преглед

Децата обсъждат местата, които са отбелязали с флагчета и избират тези, с най–
голям приоритет

Материали

Да се рефлектира върху дейността
Да се планира избрания проект

Макета на града

Участници

Двата класа (родители доброволци също могат да участват)

Продължителност

2 часа

Подготовка

Макета на града

Инструкции стъпка по стъпка












Премахване на идентични или побни флагчета поставени на едно и също място.
Обсъждане на проектите, които бихме искали да осъществим
Избиране на приоритетен проект
Разделете децата на екипи от по 6 човека
Всяка група мисли за определено пространство
Всеки екип трябва да избере говорител, които да представи идеите на екипа за проекта,
който те искат да реализират
След час, говорителите на екипите представят своите проекти пред останалите
Иницирайте представяне на проектите, предложенията за реализация и възможните
промени.
Децата трябва да изберат един проект, които да се представи пред местната власт
Направете дизайн на избрания проект
Задавайте следните въпроси:
► Кой проект искам да реализирам?
► Какво бихме могли да направим с наличните ресурси?
► Готов ли съм да стана главен изпълнител на този проект?
► С какво мога да допринеса за успеха на проекта?

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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Насоки за учителя
Насърчете дискусия между децата



Улеснявайте разговорите и предотвратявайте конфликти.
Дайте възможност на всички да изкажат своето мнение.

CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦАТА: ДЕЙНОСТИ

245

A9@M2 Втора среща с местната власт
Цел

•

Вид дейност

Дискусия

Преглед

Децата и учителите отново се срещат с представители на местната власт, за да
представят своите предложения за промяна на градската среда в избраните
райони.

Материали
Участници

Да се обсъдят предложенията на децата след дейността „Да планираме“

Проектът избран от децата в края на дейността Да планираме
Двата класа

Продължителност

60 минути

Подготовка

не

Инструкции стъпка по стъпка



Говорители на екипите от двата класа представят избраните проекти пред местната власт.
Дискутирайте с представителите на местната власт какво и как би могло да се промени.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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A10@M2 ПЛАНИРАНЕ НА ПРОМЕНИ
Цел

•

Вид дейност

Дискусия

Преглед

Деца и учители планират възможните промени в избрания район

Участници

Двата класа

Подготовка

Копия на двата проекта избрани в предишната дейност

Материали

Продължителност

Да се планират възможни промени в избрания район

Не

45 минути

Инструкции стъпка по стъпка


Може да бъде от полза да се обсъди с децата и родителите иницииране на благотворителна
дейност за събиране на средства за реализиране на планираните промени в избраните
райони.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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A11@M2 Реализиране на промените
Цел

•

Вид дейност

Практическа дейност

Преглед

Децата (с помощ от родителите –доброволци) осъществяват промяната в
избраните райони

Материали

Това, което е необходимо за осъществяване на промяната

Продължителност

Времето, необходимо за осъществяване на подобренията

Подготовка

Това, което е необходимо за осъществяване на промяната

Участници

Да се реализират промените

Двата класа (родители–доброволци)

Инструкции стъпка по стъпка


Децата осъществяват подобренията с помощта на родители и учители

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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A3@M2 CVS дейност #4 Европа– нашият общ дом

Основна информация за учителите: как Европа присъства в ежедневието на учениците?
За разлика от възрастните, децата в начална училищна възраст имат различно усещане и
възприятие за време и пространство. Независимо от това, когато поставяме темата за Европа
в началното училище, от съществена необходимост е да намерим подходящи за възрастта
допирни точки , с чиято помощ да развием дидактическата концепция за европейско учене.
Концепцията за време и взаимоотношения е различна от тази за учениците в прогимназиален
етап. От учителя зависи как ще бъдат отразени предварителните знания на учениците,
отношението им към Европа, техния интерес, както и различните начини за събиране на
информация. Как учениците от начален етап могат да научат за Европа? Да не забравяме
основните въпроси свързани с Европа, които обучението за граждански и човешки права
поставя: какво е европейска идентичност? Това все пак не е национална концепция. Това
е концепция, която се занимава с въпросите, свързани с това, как хората живеят заедно,
макар и различни в семейството, квартала, класната стая, училището, региона, държавата,
континента (Европа).
Когато погледнем реалня живот на децата, става ясно, че в съвременния свят, учениците в
начален етап израстват с европейско , а оттам и международно измерение в своето ежедневие.
В различен контекст, малките ученици се сблъскват с неща като интернационалност,
мултикултурна и мултилингвистична среда:
− като живеят заедно с деца от различни националности и култури (в детската градина,
училище, квартала);
− чрез международните продукти;
− чрез европейски и международни препратки в медиите, които използват учениците
(книги, списания, телевизия, музика, интернет и т.н);
− като пътуват.
Повечето от тези неща децата приемат за дадености, възприемат несъзнателно, защото
са израснали с тях. Например : децата не се вълнуват от произхода на храната, като
например спагети, пица, кроасани, тъй като те не са участвали активно в бавния процес на
разпространение на храните в Европа. В същото време, в медиите постоянно се появяват
стереотипи и опростени гледни точки на различни части на континента. За учениците,
тези стереотипи могат да се превърнат в основно “познание” за Европа , което някак си
е било“одобрено”. В действителност това е по–скоро субективно отношение и нагласи,
отколкото знание.
По този начин, учениците в начален етап не се определят като табула раса , когато говорим
за Европа. Това, което ученето за Европа може да добави е дълбочина на систематизиране,
възприемане, тълкуване на вече получената информация. Преподаването и ученето, трябва
не само да рефлектират на създадените стереотипи, предразсъдъци и мнения, но и да се
фокусират на повишаване на осведомеността за мултикултурно, многоезично и само по себе
си многообразно, но равнопоставено европейско общество.
В сравнение с прогимназиален етап, преподаването и ученето за Европа в начален етап
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трябва да преминава през личния опит и съпреживяване. Преподаването трябва да обхваща
много отворен подход, който обучава чрез два дисциплинарни метода – обективно–
неутрален и идеалният метод, който използва много конкретни примери от самите ученици
– личният опит. За тази възрастова група истинското общуване и приятелството са основни
дидактически методи за преподаване и учене. Когато групата включва деца на имигранти,
това може да се използва като отправна точка за преподаване и учене за Европа и нейните
хора.
За тази дейност са предвидени две занимания.
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A3@M2 CVS дейност #4 Европа – Нашият общ дом
Занятие 1 Какво знам за Европа
Цел

•
•

Източник на дейността

Предоставена от “Израстването в демокрация”

Вид дейност

Индивидуална работа, дискусия

Компетентности

•
•
•
•
•

Преглед

Децата работят с празна карта на европейска държава. Те ще отговорят на
въпроси за тази конкретна държава. Те ще оцветят и нарисуват основните
географски и социални характеристики на страната. След това те ще
позиционират всяка държава на по-голяма карта на Европа.

Материали

Принтирани копия на картата на Европа, карти на различни европейски
държави, химикалки, лепило, ножици, атлас, книги, интернет.

Участници

Да се обобщят какви познания имат децата за Европа
Да се определи как виждат континента

Гражданско мислене
Умения за аналитично и критично мислене
Умения за слушане и наблюдение
Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране за света

1 клас

Продължителност

180 минути

Подготовка

Принтирани карти на страни от Европа.

Инструкции стъпка по стъпка





На учениците се дават принтирани контурни карти на европейски държави (желателно е
да са на формат А4). Тяхната задача е да запишат какво знаят за страните в Европа.
Децата започват работа като отговарят на различни въпроси свързани с държавата, чиято
карта са получили. На пример: Коя е столицата на Франция? Коя е най–дългата река в
Италия? Трябва да проверят своите отговори.
Учителят предварително е подготвил информация за различните европейски държави
(столица, национално знаме, реки, планини).
Учениците могат да работят с тази информация, но също така могат да я допълват като
използват и други източници (интернет, атласи, книги). Учениците оцветяват, рисуват и
попълват информацията на контурните карти, които са получили.
 След приключване на работата, всеки ученик трябва да изреже и постави картата на
своята държава върху голямата карта на Европа. Готовите карти се закачат на стената.
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За домашно всеки ученик избира една европейска държава, различна от тази, която е
работил в клас, за която да направи проучване и събере информация. За следващия
час попълват “Портретът на една страна”.
“Портретът на една страна”

Столица
Език*
Основни исторически събития
Богата или бедна страна
Реки/Езера/Планини
* (учениците трябва да научат няколко думи на съответния език - например Добър ден!
Здравейте!)

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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A3@M2 CVS дейност #4 Европа– нашият общ дом
Занятие 2 У дома ли съм в Европа

Цел

•
•
•
•
•

Да се развие усещането за разстояния
Да се уважаваме взаимно
Да се запознаем с всичките различни характеристики на европейския
континент
Да разберем концепцията за пространствените отношения, като видим
откъде идват
Да дискутираме върху факта, че европейците имат някои общи неща, но
също така са много различни помежду си

Източник на дейността

Предоставена от “Израстването в демокрация”

Вид дейност

Работа по двойки и в групи.

Компетентности

•
•
•
•
•
•
•

Преглед

Учениците правят карта на Европа като попълват информацията за страните,
които са проучвали за домашно в Портретът на една страна.

Гражданско мислене
Умения за аналитично и критично мислене
Толерантност към неопределеност
Умения за слушане и наблюдение
Уважение
Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране за света

Започват с поставяне на празна контурна карта на съответната страна, за да
формират картата на Европа. След това посочват къде се намира столицата,
оцветяват националното знаме, рисуват характерните земни форми – реки,
планини и т.н. На края учителят започва дискусия свързана с приликите и
разликите между отделните страни a) от географска гледна точка и б) социален
аспект.
Материали
Участници

Принтирани контурни карти на европейските държави, карта на Европа –
схематична , цветни листчета, Портрети на страните, атласи, книги, флипчарт
Цялата група

Продължителност

60 минути

Подготовка

Контурни карти на европейските държави

Инструкции стъпка по стъпка
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Учениците донасят за часа цялата информация, която са събрали и попълнили в “Портрет
на една страна” за съответната европейска държава.
Целият клас се събира в двора на училището.
Учителят очертава границите на континента Европа, като определя мястото върху което
учениците ще работят.
Учителят дава инструкции на учениците да направят физическа карта на Европа. Дава им
принтирани контурни карти на европейските държави (A3) , върху които те са работили
вкъщи.
Следва индивидуална работа, като всяко дете попълва необходимата информация за
страната, за която е направил своето проучване вкъщи.
Попълват се столица, оцветява се националното знаме, рисуват се реки, езера, планини
и т.н.
Учителят може да насърчава работата, като инициира децата да си помагат взаимно.
Учениците могат да използват различни материали като плат, хартия, прежда, за да
оформят големите реки и природни обекти.
Учениците могат по желание да добавят и други неща и обекти към картата.
Учениците трябва сами да решат дали и каква допълнителна информация да добавят,
всичко зависи от проучването, което са направили в къщи (забележителности, храна,
известни хора и т.н).
Учениците трябва да поставят голямата карта на съответната държава, чийто портрет са
направили на игрището. Като пъзел те трябва да подредят всички европейски страни, за
да направят голяма карта на Европа.
Учениците трябва да са сигурни, че всяка държава е на точното си място.
След като направят това, всеки ученик трябва да застане в “своята” страна и да започне
разговор със своите съученици от съседните държави.
Децата трябва да обменят информация, всеки да разкаже за своята страна. Възможно е да
изникнат невидими прегради, като това, че говорят на различни езици.
Като резултат от портретите на съответните страни, които всеки е направил е възможно
да разменят по няколко думи на официалния език на всяка страна. – Здравейте! Добър
ден! Довиждане!
Продължението на разговора може да стане на майчиният им език.
Учениците трябва да се опитат да проведат разговор със своите съученици от всички
съседни на тяхната държави.
Когато бъде завършена физическата карта е добре да се направят снимки. Желателно е
картата да се снима два пъти– с и без учениците, за да могат ясно да се видят всички реки
и природни обекти, които са нарисувани.
Учениците сядат в кръг около картата.
Задача за учениците е да разгледат картата и да помислят за приликите и разликите, които
откриват. Те трябва да се опитат да отговорят на следните въпроси:
•

Коя част от Европа има високи планини?

•

Къде са най–дългите реки?

•

Кои държави имат подобни природни форми?

•

В кои държави хората говорят един и същи език?
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•



Кои държави граничат с едно и също море?

Във втората част учителят задава въпроси, за да промени темата на дискусията. Независимо
от географските и природни прилики и разлики, в Европа съществуват сериозни социални
различия , както и често срещаният феномен – предразсъдъци.
Учителят, мотивира учениците да изкажат своето мнение по въпросите свързани със
социалните различия в Европа, като задава следните въпроси:
•

В Европа има ли бедни и богати страни? Кои са богати? Кои са бедни?

•

Животът в някои европейски държави по–труден ли от този в други? Защо?

•

Защо много хора решават да напуснат своята Родина и да отидат да живеят на друго
място? Кои са причините за това?

•

Учителите водят записки на флипчарт и модерират разговора, като предлагат възможни
разрешения на някои социални проблеми.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Насоки за учителя
Понятието “физическа карта” е използвано в два различни смисъла. Първо, физическа карта
като географско понятие, означава карта, която показва ясното и точно местоположението
постоянни природни и географски обекти като планини, реки, езера, океани и други обекти.
Второ, понятието физическа карта се използва в генетиката, с което се описва ДНК.
В контекста на тези уроци за Европа, ние използваме терминът “физическа карта” в
географски смисъл, но също така и много активно – като караме учениците сами да “изиграят”
картата. Само така, могат да бъдат преодолени абстрактните, за малките ученици, понятия
като граници, дължини на реки, височини на планини. Това помага на децата да разберат
социалните аспекти на това да живеем заедно в Европа. Като караме децата да изградят и
след това да застанат в съответната страна, те физически могат да възприемат по– лесно
своите съседи, могат да разберат какво са това граници и бариери, като чужд език, култура
и други различия. Концепцията за изграждане на физическа карта се свързва с аспектите на
ученето чрез практика и конкретни преживявания.
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A3@M2 CVS дейност #5 Рекламиране на гласовете на децата Нека разкажем на
света за нашия град!
Цел

•
•
•
•

Да се развия умения за критическо мислене за рекламата и медиите
Да се практикуват креативност и умения за общуване
Да се разработят идеи, за това как да популяризираме правата на децата
Да се задълбочат познанията за човешките права

Източник на дейността

Предоставена от “COMPASITO”

Вид дейност

Разказване, рисуване, писане

Компетентности

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Отвореност към културните различия и други вярвания, виждания за света и
практики
Самоефикасност
Гражданско мислене
Умения за самостоятелно учене
Умения за аналитично и критично мислене
Умения за слушане и наблюдение
Езикови, комуникативни и многоезични умения
Знания и критично разбиране за себе си
Знания и критично разбиране за език

•

Знания и критично разбиране за света

Преглед

Децата разработват ТВ реклама за това как децата могат да променят своя град /
квартал

Материали

Хартия и технически материали

Участници

един клас

Продължителност

120-180 минути

Подготовка

Ако е възможно осигурете необходимата техника, за да се заснеме рекламата

Инструкции стъпка по стъпка


Разделете децата на групи от по 3–4. Обяснете им, че тяхната група е избрана да направи
реклама на процеса на промяна и обновление на техния град. Трябва да направят
телевизионна реклама, която да е с продължителност от 1 до 3 минути, с която да покажат
на хората какво са направили, за да променят облика на своя град /квартал.
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Накарайте децата да опишат някоя телевизионна реклама, която им е харесала. Запишете
на постер какво трябва да съдържа една добра реклама ( остроумни фрази, звукови
ефекти, хумор, сериозно послание).
Обсъдете бъдещата реклама, към кого ще е насочена – децата, родителите, учителите,
общността, или всички взети заедно? Обсъдете как рекламата може да бъде направена
атрактивна за публиката.
Обяснете, че всяка група трябва да избере аспект от извършените дейности по
интервенцията и съответната аудитория, която иска да впечатли. Помолете по един
представител от група да запознае останалите с техните идеи и целева група..
След като групите са избрали работата, те трябва да разработят идея, която да я рекламира.
Насърчете ги да обмислят много различни начини за представяне на творбата (история,
която могат да разкажат, или изиграят; песен, която да изпеят; комикс, който да нарисуват).
Припомнете им, че това ще бъде телевизионна реклама, така че трябва да бъде интересно,
да има действие, не само приказки. Трябва да е кратко и стегната, не повече от 3 минути.
Следете работата в отделните екипи. След като всеки екип разработи своите идеи
започнете репетиции.
След като всички екипи завършат своите проекти, съберете децата и нека всеки екип
презентира своята работа. Останалите наблюдават и след това дават обратна връзка на
съответния екип, като отговарят на следните въпроси:
► Тази идея подходяща ли е за избраната публика?
► Става ли ясна целта на извършената работа?
► Какво ви харесва в тази идея?
► Имате ли предложения към екипа, за да подобри своята работа?
Оставане време на екипите да нанесат промени и да репетират своите проекти.
Накарайте всеки екип да изиграе и представи своята реклама пред останалите.

Обобщение и оценка





Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка
като отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
Можете да обобщите дейността като задавате следните въпроси:
► Нещо тази дейност беше ли предизвикателно? Забавно?
► Научихте ли нещо за това как се създават реклами?
► Беше ли ви по–трудно да мислите в образи, отколкото в думи?
► Беше ли ви трудно да мислите как да впечатлите определена публика?
► Рекламите винаги ли са позитивни? Защо да или не?
► Какво научихте от проектите на останалите?
► Тази дейност ще промени ли начина , по който гледате на телевизията?
Свържете дейността с града, като задавате следните въпроси:
► Защо вашият екип избра точно този аспект на дейността?
► Защо избрахте точно тази публика?
► Как мислите, какви дейност и реакции ще предизвика вашата реклама?
► Според вас рекламата добър начин ли е да се изпрати послание за промените, които
планирахте и извършихте във вашия град? Защо?
► Вашата реклама има ли и други цели, освен основната?
► Кои има нужда от обучение касаещо правата на децата?
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Насоки за учителя






Това е комплексна дейност , която ще се окаже предизвикателство за децата и ще ги
провокира да използват нови умения като да напишат диалог, да измислят песен, да
развият своя история. Учителят трябва внимателно да следи за работата на отделните
екипи, като им помага да не се отклоняват от темата.
Някои екипи ще работят по– бързо от останалите. Ако някои екип приключи с даден
етап от дейността по–рано просто го инструктирайте как да продължи нататък. Дайте на
екипите достатъчно време за упражнение и репетиции.
Използвайте дейността, за да развиете критическо мислене и отношение към рекламата
и нейните цели.
Използвайте дейността, за да упражнявате изказване и получаване на конструктивна
критика.
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A12@M2 Организиране на публична изява
Цел

•

Вид на дейността

Практическа дейност

Материали

Всичко необходимо за реализиране и представяне на избраните дейности

Продължителност

Времето необходимо за реализиране на избраните дейности

Преглед

Участници

Подготовка

Да се планира публична изява , чрез която децата да представят своите
проекти

Децата и учителите планират публичната изява, по време на която учениците
представят проекта
Двата класа (родители – доброволци)

Необходимите материали за представяне на избраните дейности

Инструкции стъпка по стъпка



Накарайте децата да помислят как да организират събитието.
Попитайте родителите – доброволци как биха могли да помогнат.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност..
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A13@M2 Публична изява
Цел

•

Вид на дейността

Практическа дейност, дискусия

Преглед

Децата, с помощта на родителите организират събитието

Материали

Каквото е необходимо за реализиране на избраните дейности

Продължителност

Необходимото време за реализиране на избраните дейности

Участници

Да се отпразнува реализирането на промените

Двата класа (с участието на родители– доброволци)

Необходимите материали за реализиране на избраните дейности

Инструкции стъпка по стъпка





Децата, родителите и учителите трябва да определят, какво да включва тази дейност . Ето
някои предложения: : материали изработени при реализиране на различните дейности
от Програмата “Какъв прекрасен Свят”, “CVS репортер”, “Рекламиране на гласовете на
децата” , както и такива на детските “представителни репортери”.
Поканете всички родители и деца от училището.
Опитайте се да поканите представители на местната общност ( кмет, училищен директор,
членове на общинския съвет, местни асоциации) да разгледат изложбата, да се срещнат
с децата и да чуят техните притеснения, предложения и да обсъдят възможни промени.
Ако е възможно, Ревизираната Европейска харта за участието на младите хора в местния
и регионален живот (СЕ) може да бъде подписана от ученици и градски политици.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност..
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A14@M2 Заключителна среща с родителите
Цел

Да се обсъди целия процес с родителите на децата

Преглед

Родителите и учителите обсъждат целия процес свързан с реализиране на
дейностите от CVS програмата

Материали

Не

Участници

Родителите на децата от двата класа включени в Програмата

Цел

Не

Вид на дейността

Продължителност

Дискусия

45 минути

Инструкции стъпка по стъпка


Накарайте родителите да споделят своите впечатления от Програмата и участието на
техните деца
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A3@M2 CVS дейност #6 Писма до следващото поколение
Цел

•
•

Да накараме децата да дадат своята оценка за Програмата и дейностите, в
които са участвали
Да напишат какво са научили и какво смятат, че могат да използват в бъдеще

Източник на дейността

Предоставена от Илдико Лазар (TASKs for democracy)

Вид дейност

Дискусия, писане, четене

Компетентности

•
•
•
•

Преглед

Децата правят преглед на дейностите и пишат писма до следващите участници в
проекта

Материали

•
•

Участници

Работа по двойки

Продължителност

45 минути

Подготовка

Помислете за критериите за оценка, които участниците да следват, докато пишат
своите писма

Отвореност за културните различия Openness to cultural otherness
Толерантност
Емпатия
Познание и самокритика

Лист A4 за всяка двойка участници
Снимки или карти разрязани на две за всички участници

Инструкции стъпка по стъпка





Обяснете на децата защо е необходимо да се направи този преглед на всичко, което е
направено до момента. Кажете им, че тяхната оценка ще бъде направена под формата на
писмо до бъдещите участници в Програмата.
Децата трябва да се разделят по двойки, или вие ги разделете като раздадете снимки
разрязани на две. Двете половини на една снимка трябва да се открият и да образуват
двойка. Ако броят на децата е нечетен е по-добре да формирате екип от трима участници,
отколкото някое дете да работи само.
Можете да им дадете насоки за това как да работят и за какво да пишат. Предварително
подгответе насоки на листчета, които да раздадете, или ги напишете на дъската. Например:
► Цели на дейността/сесията/курса
► атмосфера
► съдържание
► терминология
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дейности и задачи
продължителност
постижения и резултати
Оценката на децата за техния прогрес, усилия и участие.
Как децата са планирали да използват за в бъдеще това, което са научили, уменията ,
които са развили?
► Какви конкретни дейности и материали са използвали?
► Проблеми, рискове, опасности
► Предложение към бъдещите участници
Децата обсъждат по двойки своите идеи и пишат писмата до бъдещите участници заедно,
за да им разкажат какво да очакват от Програмата.
След като изтече определеното време, писмата се разменят. Ако е възможно, всеки трябва
да прочете всички писма.
Всички трябва да си водят записки, за да могат след това да цитират интересни моменти
от писмата.
►
►
►
►
►





Обобщение и оценка





Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка
като отбележат как се чувстват в края на тази дейност..
Следва дискусия с въпроси за разяснение и предложения за действие и / или подобрение
въз основа на точките на дъската и цитатите, които вие и децата искате да прочетете
от някои от писмата.Направете своите критерии за оценка на техните коментари много
прости и ясни.
Писмата трябва да се закачат на табло. Те могат да бъдат използвани като въвеждата
дейност за бъдещите участници в проекта.

Насоки за учителя



Предупредете децата, че могат да използват чувството си за хумор, но трябва да пишат
писма, които наистина отразяват оценката им за сесията и за тяхното собствено обучение.
В допълнение, може би е полезно да им напомните, че това не трябва да се превръща в
кръг от комплименти, а в писмото, което всички ние очакваме да получим от критичен,
но подкрепящ приятел или колега.
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A15@M2 Заключителна среща с децата
Цел

•
•

Да се обсъди целия процес с децата
Да се проучи тяхното мнение за възможни промени в Програмата

Вид на дейността

Дискусия

Преглед

Децата и учителите обсъждат целия процес свързан с реализиране на
дейностите от CVS програмата

Материали

Не

Участници

Децата от двата класа включени в Програмата

Цел

Не

Продължителност

60 минути

Инструкции стъпка по стъпка


Накарайте децата да споделят своите впечатления от Програмата.

Обобщение и оценка
Обобщете дейността като накарате децата да попълнят въпросника за обратна връзка като
отбележат как се чувстват в края на тази дейност.
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ГЛАВА 4.

CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА: ОБОБЩЕНИЕ И ОЦЕНКА

1. Предговор
Програмата на CVS предвижда система, с която да се направи обобщение
и оценка на демократичните и междукултурни компетентности5, които децата са
усвоили . По–специално, Оценяването се отнася към наблюдение и измерване на
ефективността на всяка специфична дейност и Програмата като цяло. Програмата
включва оценка и на двата процеса – преподаване и учене. Обобщението е
свързано с измерване и систематично описание на степента, в която детето е
овладяло тези компетентности.
Всички процедури свързани с обобщението и оценката са интегрирани в
интернет приложението на CVS App (https://www.cvs-project.eu/cvs-app/cvs-apphome/). Вижте фиг. 1 и 2 за цялостен преглед на обобщението и оценката.

Фигура 1. Общ преглед на системите за оценка, интегрирани в интернет приложението

5

Виж Ръководство за приложение на РРКДК (Barrett et al., 2018c).
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на CVS.

Фигура 2. Общ преглед на системите за оценка, интегрирани в интернет приложението на CVS
App.

2. Оценка на процесите на преподаване и обучение.
2.1 Оценка на методите на преподаване на различните дейности.
В края на всяка дейност, включена в Програмата , учителят попълва въпросник, който
съдържа 10 въпроса, разработени от професор Барет (2018c, pp. 34-35). Учителят отговаря
на въпросите като използва 3 степенен формат за отговори. (1 = да, 2 = отчасти, 3 = не);
освен това и “неприложим” е възможен вариант за отговор. Виж Фигура 3 от въпросника
интегриран в интернет приложението на сайта на CVS App.

CVS УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЦА: ОБОБЩЕНИЕ И ОЦЕНКА

267

Фигура 3. Въпросникът за оценяване на преподаването, интегриран в интернет приложението на
CVS App.

2.2 Оценка на обучението
В края на всяка дейност предвидена в Програмата , всяко дете попълва въпросник,
състоящ се от 1 въпрос, в който отбелязва степента на лична удовлетвореност от конкретната
дейност. Децата отговарят, посредством 5 степенна скала за оценка, като използват емотикони
(от 1 = не съм удовлетворен, до 5 = страшно доволен). Виж Фигура 4 от въпросника интегриран
в интернет приложението на CVS App.
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Фигура 4. Въпросникът за оценка на обучението, интегриран в приложението CVS

3. Оценка на демократичните и междукултурни компетентности на децата
Преди началото на изпълнението на учебната програма (пред – тест) и след края
на нейното изпълнение (след – тест), както учителите, така и децата попълват въпросник,
оценяващ детските демократични и междукултурни умения и компетентности.

3.1 Оценка на учителите за демократичните и междукултурни компетентности на
децата
Въпросникът съдържа 135 въпроса, разделени по дескрипторите заложени в
Референтната рамка (RFCDC descriptors, Barrett et al., 2018b). Учителят отговаря на въпросите
посредством 3 степенен формат за отговори (1 = да, 2 = отчасти, 3 = не); освен това и
“неприложим” е възможен вариант за отговор. Виж Фигура 5 на въпросника интегриран в
интернет приложенията на CVS. Може да се получи общ резултат за всяка компетентност,
включена в концептуалния модел на РРКДК, за пред-тест и след-тест.
Въпросникът за учителите е представен в Приложение А.
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Фигура 5. Въпросник за учители за оценка на демократичните и междукултурни
компетентности на децата, интегрирани в приложението CVS.

3.2 Въпросник за самооценка
компетентности на децата

на

демократичните

и

междукултурни

Въпросникът съдържа 93 въпроса получени от дескрипторите на Референтната рамка
(RFCDC descriptors, Barrett et al., 2018b). Децата отговарят на въпросите като използват 5
степенна скала за оценяване (от 1 = въобще не, до 5 = много), с визуални символи (виж
Фигура 6).

Въобще не

Малко

По средата

Доста

Много

Фигура 6. Формат на отговора на въпросника за самооценка.
Вижте фигура 7 на въпросника, интегриран в приложението CVS. Може да се
получи общ резултат за всяка компетентност, включена в концептуалния модел на RFCDC,
за пред-тест и след-тест.
Въпросникът за деца е представен в Приложение Б.

Фигура

7.

Въпросник за самооценка на демократичните и междукултурни
компетентности на децата, интегрирани в приложението CVS.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Въпросник за учители за оценка на демократичните и междукултурни
компетентности на децата
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Оценяване на човешкото достойнство и човешките права
1

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

Основен

3

Защитава становището, че никой не може да бъде подлаган на изтезания или на
нечовешко или унизително отношение или наказание

Среден

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

Напреднал

2

4
5
6

7
8
9
10
11

Аргументира се, че специфичните права на децата трябва да бъдат зачитани и защитени от
обществото

Аргументира се, че всички публични институции трябва да зачитат, защитават и прилагат
правата на човека

Изразява становището, че всички закони трябва да бъдат в съответствие с
международните норми и стандарти за правата на човека

Оценяване на културното многообразие

Пропагандира възгледа, че трябва да сме толерантни към различните вярвания,
които се поддържат от другите в обществото

Основен

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
Изразява виждането, че културното многообразие трябва да бъде оценено
положително като актив за обществото

Аргументира, че междукултурният диалог трябва да се използва, за да ни помогне да
разпознаем различните си идентичности и културни принадлежности
Аргументира, че междукултурният диалог трябва да се използва за развиване на
уважение и култура на „живот заедно“

Среден
Напреднал
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Оценяване на демокрацията, справедливостта, безпристрастието, равенството и върховенството на закона
12

Аргументира се, че училищата трябва да учат учениците на демокрация и как да
действат като демократични граждани

13

Изразява виждането, че всички граждани трябва да бъдат третирани еднакво и
безпристрастно съгласно закона

14
15
16
17
18
19
20

21

Аргументира се, че законите винаги трябва да се прилагат справедливо

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

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
Изразява подкрепа за виждането, че онези, на които е поверена законодателната
власт, трябва да бъдат подчинени на закона и на подходящ конституционен надзор

Аргументира се, че трябва да има ефективни средства за защита срещу действията
на публичните органи, които нарушават гражданските права

Отвореност към културните различия

Проявява интерес към изучаване на вярванията, ценностите, традициите и
мирогледа на хората

Основен

Изразява любопитство към други вярвания и интерпретации и други културни
ориентации и принадлежности

Среден

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

Напреднал

24

Изразява признателност за възможността да има опит от други култури

26

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

27

Уважение

Дава пространство на другите да изразят себе си

Основен

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

Среден

Изразява уважение към религиозните различия

Напреднал

28

Изразява уважение към другите хора като равни човешки същества

30

Изразява уважение към хора, които са с различен социално-икономически статус от
самия него

29

31

32

Напреднал

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

Изразява интерес към пътуване до други страни

25

Среден

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

22
23

Основен

Изразява уважение към хората, които имат различни политически мнения
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Гражданско мислене

33

Изразява готовност за сътрудничество и работа с другите

Основен

35

Изразява ангажираност да не бъде страничен наблюдател, когато се нарушават
достойнството и правата на другите

Среден

Упражнява задълженията и отговорностите на активното гражданство на местно,
национално или глобално ниво

Напреднал

34

36
37
38

Сътрудничи с други хора за каузи от общ интерес

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

Предприема действия, за да бъде информиран за гражданските проблеми

Отговорност

39

Показва, че той / тя поема отговорност за своите действия

Основен

41

Подава необходимата работа навреме

Среден

Последователно отговаря на ангажиментите към другите

Напреднал

40
42
43

44

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

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

Самоефикасност

Изразява вяра в собствената си способност да разбира проблемите

Основен

Изразява вяра в собствената си способност да се ориентира в препятствия, когато
преследва цел

Среден

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

Напреднал

45

Изразява убеждението, че той / тя може да извършва дейности, които е планирал

47

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

49

Показва увереност, че той / тя знае как да се справи с непредвидени ситуации
поради своята находчивост

46

48

Толерантност към неопределеност

50

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

Основен

52

Чувства се комфортно в непознати ситуации

Среден

51
53
54
55
56
57

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

Справя се с несигурността по положителен и конструктивен начин
Работи добре при непредсказуеми обстоятелства

Изразява желание да бъдат променени собствените му идеи и ценности
Радва се на предизвикателството да се справи с двусмислени проблеми
Изразява удоволствие от справянето със сложни ситуации

Напреднал

ПРИЛОЖЕНИЕ А

58
59
60
61
62
63

64

Умения за самостоятелно учене

Показва способност за идентифициране на ресурси за учене (напр. хора, книги,
интернет и др.)

Основен

Може да научи за нови теми с минимален надзор

Среден

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

Напреднал

Търси изясняване на нова информация от други хора, когато е необходимо
Може да оцени качеството на собствената си работа

Показва способност за наблюдение, дефиниране, приоритизиране и изпълнение на
задачи без пряк надзор

Умения за аналитично и критично мислене

Може да идентифицира прилики и разлики между новата информация и това,
което вече е известно

Основен

Може да оцени рисковете, свързани с различни опции

Среден

Може да идентифицира всякакви несъответствия или различия в анализираните
материали

Напреднал

65

Използва доказателства в подкрепа на своите мнения

67

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

69

Може да използва изрични и конкретизирани критерии, принципи или ценности,
за да прави преценки

70

Слуша внимателно различни мнения

Основен

72

Гледа жестовете на говорителите и езика на тялото, за да си помогне да разбере
значението на това, което казват

Среден

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

Напреднал

66

68

71

73
74

75

Умения за слушане и наблюдение

Слуша внимателно други хора

Може да слуша ефективно, за да дешифрира значенията и намеренията на друг
човек
Забелязва как хората с други културни принадлежности реагират по различен
начин на една и съща ситуация
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Емпатия

76

Може да разпознае кога някой се нуждае от помощта му

Основен

78

Опитва се да разбере по-добре приятелите си, като си представя как изглеждат
нещата от тяхна гледна точка

Среден

Изразява виждането, че когато той / тя мисли за хората в други страни, той / тя
споделя техните радости и скърби

Напреднал

77

79
80
81

82
83
84

85
86
87

Изразява съчувствие към лошите неща, които той / тя е виждал да се случват на
други хора

Взема предвид чувствата на други хора, когато взема решения

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

Гъвкавост и адаптивност

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

Основен

Адаптира се към нови ситуации, като използва ново умение

Среден

Приема социокултурните конвенции на други културни целеви групи при
взаимодействие с членовете на тези групи

Напреднал

Може да промени решенията, които е взел, ако последиците от тези решения
показват, че това се изисква
Адаптира се към нови ситуации, като прилага знания по различен начин

Може да модифицира собственото си поведение, за да го направи подходящо за
други култури

Езикови, комуникативни и многоезични умения

88

Може да изразява мислите си по даден проблем

Основен

90

Задава въпроси, които показват неговото / нейното разбиране за позициите на
други хора

Среден

Може да посредничи езиково в междукултурния обмен, като превежда, тълкува
или обяснява

Напреднал

89

91
92
93

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

Може да възприеме различни начини за изразяване на учтивост на друг език

Може да избегне успешно междукултурни недоразумения

Умения за сътрудничество

94

Изгражда положителни отношения с други хора в група

Основен

96

Работи за изграждане на консенсус за постигане на групови цели

Среден

Генерира ентусиазъм сред членовете на групата за постигане на споделени цели

Напреднал

95
97
98

99

Когато работи като член на група, извършва своята част от работата на групата
Когато работи като член на група, информира другите за всякаква подходяща или
полезна информация
Когато работи с други хора, подкрепя други хора, въпреки различията в гледните
точки

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Умения за разрешаване на конфликти

100

Може да общува с конфликтни страни по уважителен начин

Основен

102

Може да помогне на другите да разрешат конфликти, като подобри разбирането
им за наличните опции

Среден

Редовно инициира комуникация, за да помогне за разрешаването на
междуличностни конфликти

Напреднал

101

103
104
105

Може да идентифицира варианти за разрешаване на конфликти

Може да насърчи страните, участващи в конфликти, да се изслушват и да споделят
своите проблеми и опасения

Може да се справи ефективно с емоционалния стрес, безпокойството и
несигурността на други хора в ситуации, включващи конфликт

Знания и критично разбиране за себе си

106

Може да опише собствената си мотивация

Основен

108

Може да разсъждава критично върху собствените си ценности и убеждения

Среден

Може да разсъждава критично върху собствените си предразсъдъци и стереотипи
и какво се крие зад тях

Напреднал

107

109
110
111

112
113
114
115
116

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

Може да рефлектира критично върху себе си от редица различни гледни точки

Може да разсъждава критично върху собствените си емоции и чувства в широк
спектър от ситуации

Знания и критично разбиране за език и общуване

Може да обясни как тонът на гласа, зрителният контакт и езикът на тялото могат да
подпомагат комуникацията

Основен

Може да опише социалното въздействие и ефекти върху други от различни
стилове на общуване

Среден

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

Напреднал

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)

Може да разсъждава критично върху различните комуникативни конвенции, които
се използват в поне една друга социална група или култура
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119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
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Знания и критично разбиране за света

Може да обясни значението на основните политически понятия, включително
демокрация, свобода, гражданство, права и отговорности

Основен

Може да обясни защо всеки има отговорност да зачита човешките права на
другите

Може да опише основни културни практики (напр. хранителни навици, методи на
приветствие, начини за обръщане към хората, учтивост) в една друга култура
Може да разсъждава критично как неговият / нейният светоглед е само един от
многото мирогледи
Може да оцени въздействието на обществото върху природата, например
по отношение на нарастването на населението, развитието на населението,
потреблението на ресурси

Може да рефлектира критично върху рисковете, свързани с екологичните щети

Може да обясни универсалната, неотменима и неделима природа на правата на
човека

Среден

Може да разсъждава критично върху връзката между правата на човека,
демокрация, мир и сигурност в един глобализиран свят

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
Може да обясни опасностите от обобщаването от индивидуалното поведение на
цяла култура

Може да разсъждава критично върху религиозните символи, религиозните ритуали
и религиозната употреба на езика
Може да опише ефектите, които пропагандата има в съвременния свят

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

Може да опише разнообразните начини, по които гражданите могат да влияят на
политиката
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
Може да обясни защо няма културни групи, които имат фиксирани присъщи
характеристики

Може да обясни защо всички религиозни групи постоянно се развиват и променят
Може да разсъждава критично как историята често се представя и преподава от
етноцентрична гледна точка

Може да обясни националните икономики и как икономическите и финансовите
процеси влияят върху функционирането на обществото

Напреднал

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

281

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Въпросник за самооценяване на демократичните и междукултурни
компетентности на децата

Училище

__________________________________________________

Дата		

___________________________________________________

Име на детето

___________________________________________

Интересува ни Вашето мнение по различни въпроси. Няма правилни или грешни отговори.
Моля, оградете думите в квадратчетата, които показват до каква степен сте съгласни . Колкото
по-голяма е планетата Земя, толкова повече сте съгласни с изреченията.
Примерен въпрос:
Харесвам сладолед.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много
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Права на децата

1. Марк е написал история за училищния вестник. В неговата история, той споменава, че не
харесва училищните правила. Директорът му казал, че не може да публикува историята му.
Трябва ли на Марк да му бъде позволено да публикува историята си?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

2. Бети има дневник и каза, че никой не може да го прочете, нито родителите ѝ.
Трябва ли на родителите на Бети да им бъде позволено да го прочетат?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

3. Беки не иска да изповядва религията на родителите си. Тя иска да опознае други религии
или пък да не изповядва никоя религия. Трябва ли на Беки да и бъде позволено да избира
религията, която изповядва?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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4. Деби искаше да посети приятелите си, но родителите ѝ не ѝ позволиха, защото те не
харесваха приятелите ѝ. Трябва ли на Деби да и бъде позволено да посети приятелите си?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

5. Родителите на Кари искат тя да наглежда брат си след училище, но Кари иска да играе.
Трябва ли Кари да наглежда брат си?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

6. Кели се скара с най-добрия си приятел и беше много разстроена. Тя искаше да говори с
родителите си за това, но те бяха много заети. Трябва ли родителите на Кели да я изслушат?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

7. Родителите на Тери никога не са в къщи, когато той се прибира от училище. Тери не обича
да е сам в къщи. Трябва ли родителите на Тери да са в къщи, когато той се прибира от
училище?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много
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8. Джеймс имаше затруднения с домашната работа по математика. Той имаше нужда от
помощ от родителите си, но те казаха, че той трябва сам да я напише. Трябва ли родителите
на Джеймс да му помогнат?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

9. Трябва да играем и с хора, които са дошли от други страни и сега живеят в нашата страна.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

10. Хора дошли от други страни, които живеят в нашата страна трябва да получават същото
отношение към тях както всички останали.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

11. Трябва да играем и с хора, които изповядват други религии.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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12. Трябва да се отнасяме с хората, които изповядват други религии както с всички останали.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

13. Трябва да играем и с хора, които говорят чужди езици.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

14. Трябва да се отнасяме с хората, които говорят чужди езици както с всички останали.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

15. Трябва да играем и с хора, чиито родители са дошли от други страни.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много
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16. Трябва да се отнасяме с хората, чиито родители са дошли от други страни както с
всички останали.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

17. Бихте ли искали да се запознаете с хора от друга държава?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

Доста

Много

18. Бихте ли били приятели с хора от друга страна?

Изобщо не

Малко

По средата

19. Бихте ли искали да опитате храна от други страни, която не сте опитвали досега като
например Индийска, Мароканска или Китайска?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

20. Мислите ли, че е важно да учим за хора от други страни в училище?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много
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21. До каква степен би ви харесвало да научвате за хора от други страни?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

Доста

Много

Доста

Много

22. Отговорен/а съм да пазя училището чисто.

Изобщо не

Малко

По средата

23. Отговорен/а съм да пазя квартала чист.

Изобщо не

Малко

По средата

24. Мисля, че е важно да променяме несправедливи неща в нашето училище.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

				
25. Мисля, че е важно да променяме несправедливи неща в квартала ни

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

		

26. Искам да помогна, когато някой се нуждае от помощ.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

Доста

Много

			

27. Важно е за мен да помагам на хората в нужда.
				

Изобщо не

Малко

По средата

28. Важно е за мен да помагам на хората в моето училище.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

29. Важно е за мен да помагам на хората от квартала ми.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

Доста

Много

30. Важно е за мен да спирам хората, когато се карат.

Изобщо не

Малко

По средата

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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31. Аз се извинявам, когато съм наранил/а чувствата на някого.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

По средата

Доста

Много

По средата

Доста

Много

По средата

Доста

Много

Доста

Много

32. Предавам работата си навреме.

Изобщо не

Малко

33. Поемам отговорност да поведението си.

Изобщо не

Малко

34. Не закъснявам.

Изобщо не

Малко

35. Помагам до колкото мога в къщи.

Изобщо не

Малко

По средата
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36. Знам, че когато направя грешка вината е моя.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

Самодисциплина
37. Вярвам, че мога да подобря нещата в училището си.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

38. Вярвам, че мога да подобря нещата в квартала ми.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

Доста

Много

39. Обикновено мога да се справям с трудности.

Изобщо не

Малко

По средата

40. Мога да изразявам мнението си дори и когато съучениците ми не са съгласни с мен.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

291

41. Мога да се убедя, че другите хора се отнасят с мен справедливо.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

42. Мога да разреша проблемите си, ако се постарая достатъчно много.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

Толерантност към непознатото
43. Изпитвам затруднения, когато не знам какво ще се случи в бъдеще

Изобщо не

44.

.

Не

Изобщо не

Малко

е

честно,

Малко

По средата

че

не

По средата

Доста

можем

да

Много

предсказваме

Доста

Много

Доста

Много

45. Изненадващите събития ме разстройват.

Изобщо не

Малко

По средата

бъдещето
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46. Когато не съм сигурен/а за нещо, не мога да продължа напред.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

50. Когато не съм сигурен/а за нещо, не мога да работя добре.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

Доста

Много

51. Не ми харесва да бъда изненадван/а.

Изобщо не

Малко

По средата

52. Преди да критикувам някого, се опитвам да си представя как аз бих се чувствал/а, ако
бях на тяхно място.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

53. Понякога ми е трудно да видя нещата от гледната точка на някой друг.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много
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54. Опитвам се да изслушвам мнението на приятелите си преди да взема решение.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

55. Понякога си представям как изглеждат нещата от гледната точка на приятелите ми, за да
ги разбера по- добре.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

56. Ако съм сигурен/а, че съм прав/а за нещо, не си губя много времето да слушам мненията
на приятелите си.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

57. Вярвам, че има повече от един отговор на всеки въпрос и се опитвам да разглеждам
всеки един от тях.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

58. Когато съм ядосан/а на някого обикновено се опитвам да „поставя себе си в техните
обувки“.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много
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59. Често изпитвам съжаление към хора, които нямат нещата, които аз имам.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

60. Когато видя да се заяждат с някого, ги съжалявам за това.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

61. Често изпитвам съжаление за другите деца, които са тъжни или са в беда.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

62. Натъжавам се когато видя дете, което не може да си намери с кого да играе.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

Доста

Много

63. Разстройвам се, когато видя наранено дете.

Изобщо не

Малко

По средата
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Искаме да разберем какво знаете за различни неща. Ако не знаете отговора, можете да
оставите полето празно.
Политика, право и човешки права
64. Какво е закон?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
65. Защо се нуждаем от закони?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
66. Как се създават законите?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
67. Какво се случва, ако някой наруши закон?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
68. Какво е право?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
69. Кой има права?
________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
70. Можете ли да напишете едно право?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
71. Децата имат ли права?
______________Да			

___________Не

72. Какви права имат децата?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
73. Как се казва нашият президент? _________________________________
74. Какво знаете за нашия президент?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
75. Как се казва вашият кмет? _________________________________________
76. Какво знаете за вашия кмет?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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77. В една демократична държава кой от изброените управлява държавата (отбележете един
отговор):
a)
b)
c)
d)

Експерти по държавни и политически въпроси
Добре образованите хора
Хората избрани от гражданите на държавата
Богатите хора с много парични възможности

78. Кое от изброените е вероятно да се случи в една демократична държава:
a) Хората да не плащат данъци
b) Всеки да има по една работа
c) Хората да могат да критикуват държавното управление
d) Всеки да мисли по един и същи начин
79. Защо има повече от една политическа партия в демократичните държави?
a)
b)
c)
d)

За да може хората да изразяват различни мнения
За да попречим на политиците да извършват престъпления
За да предотвратим политически демонстрации
За да дадем възможност различни фирми да печелят много пари

80. В бъдеще бих искал/а да участвам в разходка, маратон или състезание по колоездене за
набирането на средства за бедни или възрастни хора, които се нуждаят от помощ.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

81. В бъдеще бих искал/а да давам пари на бедни или възрастни хора, които се нуждаят от
помощ.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много
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82. Бихте ли искали да сте политик, когато пораснете?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

Доста

Много

Доста

Много

83. Бихте ли искали да сте депутат, когато пораснете?

Изобщо не

Малко

По средата

84. Бихте ли искали да гласувате в бъдеще?

Изобщо не

Малко

По средата

85. Родителите ви гласуват ли? ______________Да			

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

___________Не

Много

86. Отивате ли с родителите си, когато те гласуват? ___________Да ___________Не

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много
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87. Говорите ли за избори с родителите си?

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

Доста

Много

88. Говоря си с родителите ми за политика.

Изобщо не

Малко

По средата

89. Родителите ми ме окуражават да изразявам мнението си дори и то да е различно от
техните.

Изобщо не

Малко

По средата

Доста

Много

90. Родителите ви ходят ли на паради, протести или демонстрации?
________Да 		

_______Не

91. Родителите ви извършват ли доброволческа работа, за да помогнат на хора нуждаещи се
от помощ?
________Да		

_______Не

92. Можете ли да напишете името на политическа партия? ____________________________________
_________
93. Бихте ли искали да гласувате за една и съща политическа партия като родителите
си?____________________
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