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РЕЗУЛТАТИ:
Историческо въведение:
В България съществува ясна политика за гражданското образование от
самото начало на демократичния преход. С подкрепата на Съвета на Европа ,
редица дейности бяха осъществени заедно с Министерството на образованието
като неразделна част от целия процес на демократизация и европеизация.
Гражданското образование беше предвидено като образование за демократично
участие, за разрешаване на конфликти и преподаване на история (особено
балканска история) и образование за гражданство (граждански, политически,
избирателни права). Така в периода на присъединяването на България към
Съвета на Европа (1992 г.) и към присъединяването към ЕС (2007 г.) бяха положени
основите за гражданско образование и бяха разработени и институционализирани
основните участници и институции.

Правна рамка на преподаването и обучението по гражданско образование:
Изучаването на гражданско образование в България се основава на
задължителните реквизити и изисквания, дефинирани в Закон за
предучилищното и училищното образование в сила от 01.08.2016г., обнародван в
Държавен вестник брой 79 от 13 Октомври 2015г. Законът дефинира ясни цели за
предучилищното и училищното образование, пряко свързани и произтичащи от
ефективното гражданско образование в рамките на образователните институции
в страната. Такива цели са свързани с придобиването на знания за устройството и
функционирането на демократичното общество, принципите на устойчиво
развитие, както и изграждането на компетентности за прилагане на практика на
усвоените знания и умения за ефективно участие в гражданския живот. Законът,
освен това, предвижда възможност учениците да се организират във форми на
ученическо самоуправление, както и право на съдействие за учениците от
училищните власти и от органите на местно самоуправление при изразяване на
мнение по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на
общността. Изучаването на гражданско образование в България се базира на
заложените в горецитирания закон държавни образователни стандарти, посочени
в глава 3, чл. 22, ал. 2, т.8 и приети в Наредба №13 от 21.09.2016г. за гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното образование.
С оглед на посочените до тук предизвикателства, пред които е изправена
образователната система в България и в частност гражданското образование, в

PROM-PAR Project
края на 2016 година бе приета изцяло нова наредба, уреждаща държавният
образователен стандарт за гражданското образование в страната. Наредба №13 от
21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование е обнародвана в Държавен вестник, брой 80 от 11.06.2016г и влиза в
сила от 11.10.2016г. В наредбата са дефинирани всички базисни елементи за
осъществяване на образованието, включително неговите цели, начините и
формите, в които може да се реализира, резултатите, които следва да се постигнат
и насоки за институционалните политики за подкрепа на гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното образование. Наредбата определя, че
гражданското образование се осъществява във всички учебни институции на
територията на страната и е част от интердисциплинарен комплекс, включващ
още здравното, екологичното и интеркултурното образование, който следва да
предоставя на обучаемите социални, граждански и интеркултурни компетентност,
както и такива, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда.
„Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и
граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на
демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения
и готовност за отговорно гражданско поведение.“ (чл.3 от Наредба №13 от
21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование). Наредбата разглежда целите на образователния комплекс,
включващ гражданското образование в две основни направления, а именно цели,
свързани с изграждането на автономна и активна личност и такива, свързани с
функционирането на всяка образователна институция. Автономността и
активността на личността в Наредбата се дефинира като комплекс от
разностранни знания, умения и ценности.
През 2018 година продължават усилията на МОН за поддържане
актуалността на учебната програма по гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование чрез обновяване на съществуващата наредба. В
периода 15 август – 14 септември 2018 година се провежда обществена
консултация по съдържанието на представения проект за Наредба №13 от
21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното
образование. Според МОН, тези промени се налагат от необходимостта от
гарантиране на обучение на учениците по текущите национални и световни
обществени теми, включително и въвеждането на понятийния апарат на
електронното управление, като и повишаването на медийната грамотност,
запознатостта с корупцията, дискриминацията и неравноправието, както и с
подобряване на качеството на знанията и уменията на учащите, свързани с
обучението и възпитанието по безопасността на движението по пътищата.
Друг важен елемент от преподаването на гражданско образование, а именно
квалификацията и последващото развитие на педагогическите специалисти,
натоварени със задачата, е регулиран от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута
и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, обнародвана в Държавен вестник, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от
27.09.2016 г. В нея се дефинират конкретните направления, в които учителят по
гражданско образование е необходимо да е придобил висше образование и
професионална квалификация „учител", за да може да заема длъжността и да
преподава предмета (Гражданско образование от учебната 2020/2021 година
(Свят и личност до учебната 2021/2022 година включително).
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Основни участници:
• Основни държавни институции и организации:
Основната държавна институция, която отговаря за образованието на
всички нива в България, е Министерството на образованието и науката, което
отговаря за училищните учебни програми за гражданско образование във всички
нива на образование. Гражданското образование е интегрирано на всички етапи
на образование в България - предучилищно, начално, средно и висше образование
по други предмети, включително социални науки, етика / религиозно
образование, здравно образование, физическо възпитание. Отделен предмет
„Гражданско образование“ се изучава за три учебни години в средното училище и
за една година във висшите университети. Тя включва гражданство, морал и
философия, логика, обществено развитие и поведение. Гражданското образование
е централна точка в образователната стратегия на Министерството.
На регионално ниво образователните политики се прилагат и наблюдават от
Регионалния инспекторат по образование /РИО/. Това е правителствен орган,
представляващ Министерството на образованието, активен във всички 28
териториални области в България, отговорен за прилагането и мониторинга на
учебната програма, за обучението и повишаването на знанията на учителите и
преподавателите и за мониторинга на текущите квалификации, проекти,
училищни конкретни политики и дейности. Всички НПО трябва да имат
разрешението на РИО, за да могат да работят с деца.
Директорите на всяко училище са отговорни за изпълнението и
мониторинга на учебната програма, на учебното съдържание, изпълняваните
дейности, квалификацията на учителите в съответното училище. Директорите на
всяко училище се назначават след полагане на конкурсни изпити в
Министерството на образованието. Директорите на училището могат да вземат
решения за кандидатстване за проекти и участие на класовете и учениците, за
извънкласни дейности, за целия училищен живот. Училищните директори
наблюдават процеса на социализация на децата в училище (включително децата
мигранти), събиране и анализ на данни за нуждите на ученици с мигрантски
произход, междукултурен подход чрез новите учебни програми и свързаните с тях
училища и извън училищните дейности.
В България има редица активни НПО в областта на гражданското
образование на мигранти и търсещи убежище. Те са базирани основно в София, в
голяма степен получават правителствена и международна подкрепа за
осъществяване на дейностите си:
• Върховен комисариат към ООН за бежанците - България
(https://www.unhcr.org/bg/) осъществява политиката на ВКБООН в България.
Подкрепяйки и изпълнявайки редица проекти, наблюдава процеса на
социализация, обучение и преподаване на бежанци и мигранти и разработва
учебни материали за подпомагане на процеса на обучение. Има много добри
образователни материали, разработени от ВКБООН и достъпни на уебсайта на
организацията.
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https://www.unhcr.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82% d0% b5% d1% 80% d0% b8% d0% b0% d0% бб% d0%
b8
• Български съвет за бежанци и мигранти - София (https://bcrm-bg.org ) Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е асоциация на
гражданското общество, работещо в областта на убежището и миграцията в
България. Това е платформа за застъпничество, лобиране и набиране на средства
за защита, приемане и интеграция на бежанци и мигранти в България.
Организацията работи за засилване на сътрудничеството между държавните
институции и неправителствените организации относно националната политика
и практика за бежанците и миграцията. Организацията приема за своя задача понататъшното развитие на отношенията между неправителствените организации
въз основа на общи принципи и ценности, разпределяне на функции и
отговорности. Основната цел на БЦРМ е да засили ролята на гражданското
общество за формиране на равнопоставена и справедлива национална и
европейска политика в областта на убежището, миграцията и интеграцията.
•
Асоциация
на
бежанците
и
мигрантите
София
(https://www.annalindhfoundation.org/members/association-refugees-and-migrants)
Асоциацията за бежанци и мигранти - България (ARM-BG) е регистрирана
благотворителна организация, която е партньор през годините на много
организации. Създадена през 2000 г. като социален иновационен и междукултурен
форум, изследователски институт и правен инструмент за проучване,
комуникация и защита на правата и жизненото пространство на българските и
европейските стари (етнически малцинства) и нови малцинства (бежанци и
мигранти).
 Каритас България
(https://www.caritas.org/where-caritas-work/europe/bulgaria/
Каритас България е българска организация с нестопанска цел, която извършва
социална работа в подкрепа на уязвимите хора в обществото. Създадена през 1993
г. с решение на епископската конференция на католическата църква в България,
Каритас България следва мисията си да създаде по-хуманно и справедливо
общество, в което всички хора, особено много бедните и подтиснатите, могат да
водят пълноценен живот. За постигането на тази цел, Каритас България подкрепя
организациите-членове, които осъществяват социални дейности чрез своите
местни структури в различни региони на България. Основните области, в които
Каритас България концентрира своята дейност са: предоставяне на социални,
здравни и образователни грижи и услуги; реакция при извънредни ситуации;
застъпнически дейности, насочени към българското правителство за
разработване и прилагане на дългосрочни, ефективни социални политики,
водещи до устойчиво подобряване на качеството на живот на бедните и
уязвимите. За бежанци, мигранти и търсещи убежище е открит център за
интеграция на бежанци и мигранти, който работи в София, като предоставя
психологическа помощ, образователни услуги, социални консултации,
хуманитарна помощ и практическа помощ за настаняване и работа. Служителите
и доброволците на Каритас също осъществяват образователни дейности за
бежанците в центрове в Държавната агенция за бежанците.
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Методика на обучение за обучение по гражданско образование (СЕ),
използвана в страната:
Наредбата определя, че занятията по гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование в рамките на учебните институции
се провеждат в часа на класа, включително и формите на ученическото
самоуправление, които се практикуват. Този тип образование следва също да се
прилага и в всички останали учебни дейности, включително и в заниманията по
интереси и в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие.
Изучаването на предмета гражданско образование в ХI и ХII клас е основано на
предоставени учебни програми и планове. Според наредбата, самостоятелните
учебни предмети, осигуряващи подготовка в областта на гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното образование, се вписват в
училищната документация със съответните цитирани наименования или с друго
такова, което да демонстрира тематичния обхват на конкретния учебен предмет,
както и взаимовръзката с останалите елементи от комплекса.
Наредбата прехвърля планирането и поставянето на приоритети на
образователните институции, които следва да анализират потребностите на
училищната общност и определят своите приоритети, свързани с гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното образование, които да бъдат
интегрирани и съобразени със стратегията на институцията. В съответствие със
стратегическите си приоритети, образователните институции определят
институционални политики, които подкрепят и осъществяват дисциплините от
образователния комплекс. Важно е да се отбележи, че наредбата (член 17)
определя, че практиките на отделните институции за подкрепа на гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното образование следва да включват и
стимулиране проявите на инициативност и активно включване на подрастващите
чрез разностранни практики, съобразени със спецификите на възрастта им.
Наредбата предвижда, че институционалните политики, следва да включват
дейности за развитието и поддържането на мултикултурната среда, чрез
превенция на маргинализацията и само-групирането или групирането на база
етническа принадлежност.
Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в
часа на класа се реализират включително чрез дейности за осигуряване груповото
развитие и динамика на обществената единица клас и стимулиране на участие на
всички нива на ученическо самоуправление. В наредбата е заложено още, че освен
учителите, занимания по отделни тематични области в рамките на учебните
институции може да реализират гост-лектори от компетентни институции, от НПО
или от общественици, но само и единствено в присъствието на класния
ръководител.
Според МОН, тези промени се налагат от необходимостта от гарантиране на
обучение на учениците по текущите национални и световни обществени теми,
включително и въвеждането на понятийния апарат на електронното управление,
като и повишаването на медийната грамотност, запознатостта с корупцията,
дискриминацията и неравноправието, както и с подобряване на качеството на
знанията и уменията на учащите, свързани с обучението и възпитанието по
безопасността на движението по пътищата. С настоящата промяна на наредбата,
специално са изведени нови теми, които да позволят запознаване с принципите и
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целите на електронното управление и възможността да участват на практика в
прилагането му за лични и за обществени цели, с принципите за разделението на
властите и за върховенството на закона и повишаване разбиране правата на
човека като рамка, която може да служи за борба с несправедливостите,
корупцията, дискриминацията и неравноправието.
Отново през август 2018, МОН анонсира, че вече е готова програмата за
предмета "Гражданско образование" за учениците в 11-и и 12-и клас от учебната
2020/2021 година. Предметът "Гражданското образование", според съобщението
е насочен към формиране на политическа култура и към практическа ориентация
на учениците за съвременната демократична държава, разделението на властите
и структурите и тяхното осмисляне. Гражданското образование, чрез включването
в учебното съдържание на теми за политиката и демокрацията, правата и
отговорностите, идентичността и различията в обществото, властта и държавата,
икономиката и глобалните проблеми, както и на осигуряването на
партисипаторна среда в рамките на учебните институции, в която да се осигурява
практика за бъдещото активно участие в гражданското общество на
субнационално, национално и транснационално равнище.
В публикуваните учебни програми за ХІ клас (в сила за учебната 2020/2021)
и за ХІІ клас (в сила от учебната 2021/2022) 1 е дефинирано, че учебният предмет
гражданско образование поставя акцент върху:
- гражданите, политиката и демокрацията;
- гражданите, правата и отговорностите;
- идентичностите и различията в обществото.
Препоръчваните методи на преподаване са интерактивни, като изрично са
посочени учене чрез изследване, учене чрез практика, учене чрез преживяване,
решаване на казуси, разработване на проекти. В програмите МОН е заложило и
препоръчителни насоки и дейности за придобиване на ключовите
компетентности по предмета и осъществяването на необходимите
междупредметни връзки. За образователната среда е препоръчано от една страна
използването на оборудван с компютърна техника и интернет кабинет, който да е
предпоставка за търсене и обработка на информация от учащите и придобиване
на умения за проучване, обработване и сравняване на информация, основа на
умения за синтез и анализ и защита на собствена позиция. От друга да се включат
дейности извън училището като конкретно са посочени работа по проекти
(„самостоятелно и екипно разработване на обществено значими проекти, целящи
качествена промяна в социалната среда по темите на учебната програма“),
проучвания, посещения на институции и изследователска дейност. Други
препоръчани извънучилищни инициативи и дейности са участието в местни,
регионални и национални обществени инициативи, сътрудничество с местните
власти, медии и НПО, участие в олимпиада по гражданско образование и участие
в регионални, национални и международни конкурси и състезания по теми на
гражданското образование: образование за демократично гражданство, права на
Утвърдени със заповед № РД09-1655/ 16.08.2018 г. на основание чл. 25, ал. 4 от Закона за
администрацията, чл. 78, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.9,
ал. 1 от Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка и за осигуряване на обучението
на учениците, които през учебната 2020-2021 година постъпват в ХІ и през учебната 2021-2022 година
постъпват в ХІI клас. Публикувани на https://www.mon.bg/bg/100522 и https://www.mon.bg/bg/100523
(последен достъп до ресурса 05.10.2018г)
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човека, здравно образование, екология, интеркултурно образование и глобални
проблеми на
човечество. В
програмите
изрично
е
подчертана
интердисциплинарния характер на обучението за постигане на заложените
образователни цели и индикатори, като е заложено, че освен специалният
предмет, роля за осъществяване на гражданското образование имат всички учебни
предметите, особено тези от сферата на обществените и хуманитарните науки, с
оглед на това, че всички те следва да прилагат в учебния процес основните му
принципи.
Предложените програми са изцяло в унисон с проекта за стратегия на ЕС за
младежта 2019-2027, представен от Европейската комисия през месец май 2018
година. За приоритети на периода са обявени осигуряването на „възможност на
младите хора да бъдат строители на собствения си живот, да изграждат своята
устойчивост и да си подсигуряват с умения за живота, за да се справят с един
променящ се свят“; тяхното насърчаване за активно включване в обществения
живот, превенцията на социалното изключване на младите хора и осигуряване
включването им в процесите на вземане на решенията в политиката в различните
сектори. По конкретно промените касаят препоръките към страните-членки да
стимулират ангажирането на младите хора, чрез осигуряване на умения за участие
чрез работа с младежта, младежки парламенти или симулации, действия в сферата
на гражданското образование и медийната грамотност чрез полезни
взаимодействия с формалното образование и публичните органи, както и тяхното
свързване чрез използване на технологиите и педагогически практики, за да се
увеличи достъпът и съответно да се развият умения за работа в цифровите
средства във всички младежи. Стратегията определя три области на действие, а
именно ангажиране (насърчаване на участието на младите хора в демократичния
живот), свързване (сближаване на младите хора в целия ЕС и извън него с цел
насърчаване на доброволната ангажираност, мобилността с учебна цел,
солидарността и между културното разбирателство) и овластяване (подкрепа за
овластяването на младите хора чрез качество, новаторство и признание за
работата с младежта).
Идентифицирани нужди от гражданско образование на възрастни в риск в
страната
Всяка гражданска общност има своите измерения за начина си на живот.
Гражданските институции са отговорни
за удовлетворяването на
индивидуалните потребности. Те функционират по начин, който съответства на
създадените обществени отношения. Задължение на всяка нация е не само да
защитава гражданите си, но и да ги създава. Това означава чрез образование да
организира дейности за актуализиране на идеите на гражданско съзнание и
култура, в съответствие с националната идея.
П. Балкански и З. Захариев дискутират, че гражданското образование е
призвано да изгради „статус, роля и ценност на личността като член на държавата,
с определени права и отговорности“ (Балкански и Захариев, 1998).
В България са идентифицирани нужди от гражданско образование на
нискоквалифицирани възрастни по посока на придобиване на умения, знания и
компетентности, обезпечаващи активното им участие в обществото и усилващи
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конкурентоспособността им на пазара на труда.
Наравно с тази потребност в България са разпознати образователни
дефицити на възрастните хора в риск по отношение на насилието и тормоза. Този
факт се превръща в приоритет на работата както на неправителствени
организации, така и на образователната ни системата, чрез разработване на
програми и мерки за равен достъп до качествено образование на маргинални
общности: мигранти и представители на ромски и др. малцинствени общности.
Националната политика в обсега на гражданското образование с възрастни
хора в риск има за фокус следните акценти:

Развитие на професионални умения, релевантни на съвременния
пазар на труда и валидиране на вече придобити квалификации;

Осигуряване на система за обучение на възрастни хора чрез
преструктуриране на професионални училища;

Създаване на възможности за кариерно ориентиране и добра
професионална подготовка, чрез участие в програми за стажуване.

Разпознаване на индикаторите на насилието, тормоза и
неравнопоставеността като форма на дискриминация;

Осигурена е автономия на педагогическите екипи да разработват
нови програми за разширена и допълнителна подготовка на възрастни хора в
риск, чрез анализиране на потребностите и интересите им и придобиването на
компетентности като предприемачество, здравно образование, интеркултурно и
образование за развитие;

Създадени са условия за поддържане и повишаване на
квалификацията на учители и преподаватели, чрез подобряване на връзките с
бизнеса и въвеждане на дуалното образование;

Регламентирана е стратегия за номиниране на иновативни училища,
центрове за подкрепа на личностно развитие и за специална образователна
подкрепа;
Провеждането на гражданско образование за възрастни хора в риск
променя профила на гражданското общество в БГ, в контекста на преодоляване на
безкритичното мислене у хората и осъзнаване на връзката между индивидуално
и обществено, между държава и общности, между глобално и национално, между
интеркултурно и етнокултурно. В процеса на неформално обучение,
представителите на рискови общности изграждат адекватни на съвременната
социална ситуация знания, умения, с които уместно да изпълняват и да се
включват в социално значими инициативи, за да може идеите на обществото да
се превърне в социална реалност (Branson, 1999). Създаването на действащи
образователни ресурси предпоставя формирането на гражданско съзнание,
базирано на знания, нагласи и съответните им добродетели. (Report Of The Task
Force On Civic Education, 1995)
Провежданите в България програми по гражданско образование с
възрастни хора в риск са два вида: съдържателно-базирано гражданско
образование (content-based civic education) и проблем-центрирано или резултатцентрирано (issue- or problem-centered civic education). (Vontz, T, W. Nixon, 2009).
Съдържателно-центрираното гражданско образование включва обсъждане
в защитена среда на въпроси за функционирането на личността в социалната
среда и формиране на житейски умения за социална интеграция и професионална
реализация. При проблем- центрираното гражданско образование обучаемите

PROM-PAR Project
разглеждат реални житейски проблеми или в отделна учебна дисциплина или
интердисциплинарно, така че у тях да се изградят многоаспектни модели за
оценка на социалната ситуация и алтернативи за справяне. И двете
образователни парадигми осигуряват условия за ефективно изучаване на
социалното знание науки, придавайки му реален контекст, защото не са
предварително ограничени в съдържателно отношение и могат да се прилагат с
оглед на индивидуалните потребности на обучаваните и локалната специфика на
обществените ресурси.
Други предизвикателства и пречки през социалното включване на
възрастни в риск в страната
Знанията по гражданско образование могат да бъдат приложени в
обществения контекст, ако удовлетворяват потребностите на всички граждани,
независимо от техните религиозни, етнически, сексуални, политически и др.
признаци на различие от мнозинството. Следователно социалното включване на
възрастни хора в риск е пряко зависимо от формирането на граждански умения и
навици, които им позволяват да разгърнат личностния си потенциал и да бъдат
включени компетентно и съобразно индивидуалните си граждански права и
способности.
Освен изброените по-горе съдържателни акценти на провежданите в
българските програми по гражданско образование с възрастни хора в риск
основна тяхна цел е както да увеличи гражданското участие на представителите
на маргинални общности, така и да го направи отговорно и компетентно. Ето защо
действащите програми по гражданско образование се основават на конвенцията
за гражданските права и на рефлексивния подход на обучение.
По време на своето обучение възрастните хора в риск се включват в малки
работни групи, в които обсъждат информация и планират съвместни дейности за
преодоляване на граждански конфликти. Тренират умения за критическо мислене
и вземане на решение чрез компромис, съгласуване или посредничество
(медиация); сформират екипи и изследват обществени въпроси в интернет
(електронни бази данни) или чрез участия в обществени форуми и събрания;
решават конкретни практически задачи за действие в екстремални ситуации и в
условията на стрес, с помощта на ментори (тютюри); експериментират модели на
поведение в интеркултурни взаимоотношения като операционализират идеите
си за граждански инициативи, насочени към разрешаване на социални проблеми.
(Branson, M. 1998).
Подобни обучителни дейности служат на възрастните хора в риск за
формиране на граждански умения, чрез които оказват граждански натиск на
политиците и получават правото да въздействат на принципа на социалния
диалог върху решенията на управляващите, т.е. развиват способност за
противодействие на пречките за социално включване, използвайки различни
източници на информация и модели за постигане на достъп до социалните ресурси
в конкретната ситуация на риск.
Основно предизвикателство пред възрастните хора в риск в съвременното
общество в БГ е формирането на партисипаторни умения (навици за гражданско
участие). По-конкретно това са умения за:

Взаимодействие;
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Проверка;

Влияние.
Умението за взаимодействие (interacting) предоставя на възрастните хора в
риск възможност за съвместна работа със социалната мрежа за подкрепа. То е
базирано на комуникативна компетентност, включваща отзивчивост, умение за
питане и отговаряне, водене на преговори, компромиси, съгласуване, за коалиране
и разрешаване на конфликти извън езика на омразата.
Умението за проверка (monitoring) предоставя на маргиналите възможност
да анализират начина, по който се развива политическият процес и така да
развиват адекватни модели за отговор на критични ситуации.
Умението за влияние (influencing) предоставя възможност на възрастните
хора в риск да използват формални и неформални техники за социално включване
и активно гражданство като гласуване, съставяне на формални петиции и молби,
убедително говорене, даване на показания и обяснения, коалиране. (Quigley, 1998)
Ефективните програми за гражданското образование за повишаване на
капацитета на възрастни хора в риск, в контекста на уменията им за социално
включване се характеризират с:
(1) Съответност на учебното съдържание с актуалните за обществото
ценностни ориентации;
(2) Осигуряване на обучаемите на условия за формиране на умение за
морална аргументация по въпросите за равенството, правомощията,
индивидуалните права и интереси и общото благо;
(3) Активен диалог с граждански институции и досег до реални проблеми,
чието преодоляване изисква лидерска позиция.
Предизвикателства и предложения за подобряване на гражданското
образование на възрастни хора в риск:
(1) Да се укрепват формалните програми, под формата на курсове или като
част от учебното съдържание на други предмети;
(2) Да се провежда непрекъсната оценка на постигнатото от обучаемите знания и навици, необходими за активното им участие в живота;
(3) Да се укрепват съществуващите “неформални програми” и да се
разработват нови;
(4) Да се подобри подготовката на обучителите, работещи с възрастни хора
в риск.
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Фокус група
Бежанци и мигранти
Държава: България
Място: хотел CITY – София, ул. Стара планина 11
Дата: 16 декември 2019
Партньор, осъществил интервюто: ЕИЦ
Фасилитатор : Жана Загорова, доброволец
Целевата група мигранти и търсещи убежище се проведе в конферентната
зала на хотел City, разположен в центъра на София, включваше десет участници,
мигранти и търсещи убежище. Интервюирани - четири жени, шестима мъже. Като
страна на произход - 5 от Сирия, 2 - от Бангладеш, 2 - от Пакистан, 1 от Судан.
Интервюто се проведе в приятелска, спокойна и открита атмосфера. По време на
интервюто бяха осигурени кафе и освежителни напитки.
Първоначалният контакт е осъществен от ЕИЦ към центровете за обучение,
където мигрантите и граждани на трети страни изучават български език.
Свързването с институциите беше извършено с писмо, в което се обяснява целта
на планираната дейност и основните предвидени дейности по проекта, неговите
цели и планирани стъпки. Анкетираните се съгласиха, че ще участват във фокус
групата и едва след това бе договорен денят и часът на интервюто. Жана Загорова
направи първоначалния контакт с организациите, като се основа на работата си с
колеги, като преподават български на бежанци и граждани на трети страни.
В началото на фокус групата, участниците бяха помолени да се запознаят и
да подпишат формуляра за съгласие, съгласуван предварително между всички
партньорски организации. Резюмето на проекта, основните цели и стъпките на
проекта бяха представени на участниците, за да могат всички респонденти да имат
ясни и точни знания за целите на проекта с надеждата да допринесат максимално.
Групата беше отворена и продуктивна, с желание да изрази идеи и да сподели
готовността си да участват в допълнителни дейности и тестване на резултатите
от проекта.
Фасилитаторът прочете въпросите, групирани в четири основни
приоритетни групи - нуждите на целевата група и наличието на специфики в
групите за мигранти за лесно и успешно включване в обществото и в местните
общности, учебната програма и наличните обучителни материали и колко лесно
може да бъде използвана социалната среда, която да може да насърчи социалното
включване и социалното участие и социалното включване.
Мигрантите споделиха своя опит относно съществуващите условия и
проблеми в България. Първият проблем, с който имат трудности и се нуждаят от
подкрепа, е намерането на квартира. Това е момент от съществено значение,
защото наличието на постоянен адрес е задължително условие за кандидатстване
за лична карта и така за добиване до достъп до различни услуги. Преходът от
центрове убежище до собствено жилище е изправен пред множество
административни, финансови и езикови бариери за мигрантите. На практика
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много мигранти искат да бъдат и да останат в София или други големи градове,
където могат да си намерат работа много по-лесно. По-малките градове не са
привлекателни, тъй като нивото на безработица там е много по-високо от
столицата. Понякога наемът на жилищата за мигрантите е висок или
наемодателите се страхуват или не желаят да подпишат договор. Добре би било
големите общини да имат свои жилищни блокове или квартири, в които
първоначално да могат да се настаняват мигранти. Липсата на социални жилища
се усеща дълбоко и е проблем пред мигрантите, когато те решат да започнат
независим живот.
Друг проблем за мигрантите са медицинските грижи и социалните
осигуровки. Тези, на които е предоставен статут на бежанец, могат да ползват
безплатна медицинска помощ, стига да бъдат записани по специална
правителствена програма, това според мигрантите е от голяма полза. Проблемите,
с които се сблъскват, са свързани с липсата на достатъчно информация за
националната здравна система и какви са техните права и задължения, като
избират семеен лекар поради ограничени или никакви езикови познания.
Посещаването на специално организирани лекции или издаването на
информационни листовки може да помогне на мигрантите да се справят с това.
Нещо повече - много от тях имат малки деца, които трябва да бъдат ваксинирани
срещу сериозни заболявания и да бъдат наблюдавани. Освен това има възрастни
хора или инвалиди, които определено се нуждаят от много по -големи грижи.
Мигрантите, които имат медицинско образование и вече са започнали да
практикуват в България, биха могли да бъдат включени в дейността, защото те
знаят езика и може да се изгражда лесно доверие между двете страни.
Третият въпрос, поставен в рамките на срещата, е свързан с образованието
и изучаването на български език като първа и най-важна стъпка в интеграцията.
Непознаването на езика затруднява общуването, намирането на работа, достъпа
до медицински грижи и социални услуги. Въпреки че националната програма за
интеграция на бежанци включва езикови курсове, са необходими някои погъвкави и алтернативни варианти. Те са особено необходими за майки с малки
деца или самотни майки, инвалиди или хора над 65 години, които имат
ограничени възможности да посещават курсовете. Курсове през уикенда или вечер
могат да бъдат организирани така, че повече имигранти да могат да се запишат и
да започнат да учат. Мигрантите оценяват възможността децата им да посещават
детска градина или училище, където децата получават добри грижи, докато
родителите са свободни да работят или да търсят работа. Това, което би могло да
улесни повече интеграцията, е провеждането на допълнителни езикови курсове
или занимания, които да развият таланта на децата да пеят, танцуват, рисуват или
спортуват.
Също така родителите се нуждаят от повече информация за различни
видове училища или университети, към които могат да кандидатстват децата им,
какви са изискванията или изпитите, как децата могат да се подготвят. Учителите,
медиаторите и социалните работници могат да организират семинари и да
предоставят необходимата информация, така че по-надарените и любознателните
деца да се развиват и напредват. В допълнение, повече ученици мо гат да бъдат
включени в различни извънучилищни клубове и занимания, където могат да се
запознаят с култура, история, география, музика, изкуства, интересни места. Това
може да улесни общуването и да научи децата да се уважават, като същевременно
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спазват собствените си обичаи и традиции. Нещо повече, някои имигранти, които
имат подходящо образование и по-високо ниво на език, биха могли да помогнат в
дневните центрове, като се грижат за децата на майките, които работят.
Следващият проблем, който беше обсъден, беше социалното подпомагане и
достъпът до социални услуги. В националната програма за интеграция са
предвидени множество мерки, предвид на факта, че мигрантите получават същите
права като гражданите на страната, когато им е гарантиран статут на бежанци.
Трудно е обаче за онези, които живеят далеч от големите градове и не могат да
станат част от тази програма. Мигрантите се подпомагат за първи път през втория
месец на пристигането и това лишава много семейства от финанси за основни
нужди като храна, плащане на наема или пари за издаване на документи. Процесът
може да бъде съкратен и да се гарантира първоначална сума за семействата ,
според участниците във фокус-групата. Относително рядко се случва някаква
дискриминация спрямо мигрантите.
Мигрантите считат, че различни социални и неправителствени
организации трябва да бъдат включени в процеса на интеграция. Опитът на
медиаторите, както и на местни хора, може да помогне да се преодолеят
различията и да се засили процеса на сътрудничество в местната общност. Това е
е тясно свързано и с пазара на труда и възможностите, които се дават на
мигрантите да започнат работа. Има образовани бежанци, които могат успешно да
се присъединят към компании и институции, ако им се даде възможност. Някои от
мигрантите вече са намерили работа в ресторанти и кафенета, ИТ сектор, шивашка
и туристическа индустрия. Други все още се нуждаят от допълнителна
квалификация, но не знаят как да намерят помощ или подходящи курсове. Така че
те се нуждаят от повече информация за това, както и за трудовото
законодателство и какви права им дават действащите закони. Министерството на
труда и Министерството на образованието биха могли да помогнат за
признаването на образованието и квалификациите, получено от мигрантите в
техните страни на произход и да започне процес на насочване на хората към
подходящи компании или сектори, където те могат да започнат работа. Това може
да бъде взаимно изгодно, особено в сектори, където работната сила е
недостатъчна.
Основните изводи по време на срещата бяха свързани с:
- Езикът като основен дефицит на успешен процес на включване;
- Необходимост от знания относно различията и особеностите в страната,
които биха могли да създадат проблеми за по-лесното усядане;
- Необходимост от компетенции, които биха могли да помогнат на
мигрантите да станат независими и лесно да си намерят работа;
- Структурирани допълнителни семинари или обучения по политически и
граждански права;
-Проблеми със социалното подпомагане и подкрепа;
- Информация за социални жилища и административни процедури;
- Събиране на разделени семейства.
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Фокус група – Обучители 1
Държава: България
Място: хотел CITY – София, ул. Стара планина 11
Дата: 16 декември 2019
Партньор, осъществил интервюто: ЕИЦ
Фасилитатор : Жана Загорова, доброволец
Целевата група от заинтересовани страни се проведе в малката
конферентна зала на хотел City, разположена в центъра на София, включваща
шестима участници, професионални преподаватели. Всички те преподават
различни предмети и участват в официални и неформални дейности в
правителствения и неправителствения сектор и са преподавателски персонал.
Интервюирани са пет жени и един мъж. Интервюто се проведе в приятелска,
спокойна и открита атмосфера. По време на интервюто бяха осигурени кафе и
освежителни напитки.
Първоначалният контакт е осъществен от ЕИЦ към центровете за обучение,
където мигрантите и граждани на трети страни изучават български език.
Свързването с институциите беше извършено с писмо, в което се обяснява целта
на планираната дейност и основните предвидени дейности по проекта, неговите
цели и планирани стъпки. Анкетираните се съгласиха, че ще участват във фокус
групата и едва след това бе договорен денят и часът на интервюто. Жана Загорова
направи първоначалния контакт с организациите, като се основа на работата си с
колеги, като преподават български на бежанци и граждани на трети страни.
В началото на фокус групата, участниците бяха помолени да се запознаят и
да подпишат формуляра за съгласие, съгласуван предварително между всички
партньорски организации. Резюмето на проекта, основните цели и стъпките на
проекта бяха представени на участниците, за да могат всички респонденти да имат
ясни и точни знания за целите на проекта с надеждата да допринесат максимално.
Групата беше отворена и продуктивна, с желание да изрази идеи и да сподели
готовността си да участват в допълнителни дейности и тестване на резултатите
от проекта.
Фасилитаторът прочете въпросите, групирани в четири основни
приоритетни групи - нуждите на целевата група и наличието на специфики в
групите за мигранти за лесно и успешно включване в обществото и в местните
общности, учебната програма и наличните обучителни материали и колко лесно
може да бъде използвана социалната среда, която да може да насърчи социалното
включване и социалното участие и социалното включване.
Заинтересованите страни декларираха и коментираха, че е от съществено
значение всички организации да работят в сътрудничество с Българския съвет за
бежанци и имигранти, организация, която е разработила своята политика въз
основа на международни принципи за зачитане и гарантиране на правата на
човека. Като се занимават пряко с образованието, заинтересованите страни
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подчертават важността му за интеграцията на имигрантите. Първата стъпка е
изучаването на български език. Посещаването на специални курсове от поне 6
месеца трябва да бъде задължително и те могат да бъдат организирани на
различни нива. Повечето курсове се организират в столицата или в големите
градове, което лишава някои имигранти от възможността да участват в тях. Също
така има групи хора, които не могат да посещават такива курсове поради различни
причини - инвалиди, бременни жени, самотни родители с малки деца, хора на
възраст над 65 години. Така че е добра идея, ако има курсове, провеждащи се през
уикенда или вечер, така че повече имигранти могат да получат шанс да учат.
Друга споделена идея бе организирането на специални курсове, след които
имигрантите да получат конкретна квалификация. Може да има курсове по моден
дизайн, козметика, компютри, търговски сътрудници. Вниманието е насочено към
професии, които обикновено не изискват толкова професионални познания на
езика. Това ще даде възможност на хората да намерят работа по -лесно, да осигурят
семействата си и да бъдат независими. Тези дейности трябва да се организират и
наблюдават от Министерството на образованието и Министерството на труда и да
бъдат тясно свързани и провеждани в съответствие с българското
законодателство.
Липсата на специални учебници е една от пречките, с които се сблъскват
учителите, тъй като Министерството на образованието няма одобрен учебник за
преподаването на български език на мигранти. Каритас обаче е разработил цял
учебен курс и използването на учебните им ресурси е добро решение. В края на
всеки езиков или професионален курс всички участници трябва да получат
сертификат, който ще им даде правото да преминат към следващата стъпка или да
се присъединят към пазара на труда.
Друга алтернатива в образованието може да ангажира малки деца и да
помогне както на тях, така и на техните майки. Преподавателите, които работят с
деца и преподават изкуство могат да организират групи за пеене, танци, рисуване
или приложни изкуства, където децата могат да се наслаждават, да учат умения и
език и да играят едновременно. На по-късен етап могат да се включат и
доброволци от НПО. Те могат да организират детски лагери и пътувания до
различни забележителности или исторически забележителности. Някои
български деца също могат да участват, тъй като взаимната комуникация е найдобрият метод на преподаване. Това може да подобри комуникацията, да развие
езикови умения, да помогне на имигрантите да се запознаят с култура, история,
география. Организирайки викторини, игри, събития и тържества, може да се
опознаят българските обичаи и традиции по забавен и забавен начин, както и да
се изградят морални ценности и уважение към другите.
В рамките на интервюто остана впечатлението, че за мигрантите не се
организират някакви сериозни дейности за включване, поне за тези, които искат
да се интегрират. Защото това са мигранти, които най-вече не искат да останат в
страната и съответно да се интегрират в нея. България е просто спирка за тях,
преди да имат възможност да отидат в западните страни.
Учителите могат да бъдат от голяма полза и да помогнат на имигрантите да
разберат образователната система в България, а децата могат да се присъединят
към държавната училищна система, да завършат и продължат в университета.
Университетските преподаватели могат да дават информация за различни
университети, катедри и специалности, които студентите могат да избират, както
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и специални програми, по които могат да кандидатстват. Дори има малко случаи
на мигранти, които са се записали за докторски програми. Съобщава се за един
такъв случай в Софийския университет, момиче от Сирия. Учителите могат да
бъдат посредници и да улеснят комуникацията между имигрантите и училищните
власти, да организират допълнителни езикови курсове или да помагат, когато
децата имат затруднения с някои учебни предмети. В този аспект трябва да има
лекции, семинари и семинари за това какво знаят мигрантите за политическите и
гражданските права, как да кандидатстват за гражданство и други важни
документи. Интеграцията на имигрантите обаче не включва само образование. Тя
включва също намиране на квартира, медицински грижи, социално подпомагане,
намиране на работа. Учителите могат да участват във всеки от тези процеси в
сътрудничество с компетентните органи.
Предложения от груповата дискусия:
- Езикът като основен дефицит на успешен процес на включване;
- Наличие на добри интерактивни инструменти за обучение, както за деца,
така и за възрастни;
- Липса на учебни пособия по „българска цивилизация“ – сборник от основни
традиции, обичаи, кухня, история...;
- Необходимост от компетенции, които биха могли да помогнат на
мигрантите да станат независими и лесно да си намерят работа;
- Структурирани допълнителни семинари или обучения по политически и
граждански права;
-Проблеми със социалното подпомагане и подкрепа;
- Информация за социални жилища и административни процедури;
- Събиране на разделени семейства.
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Фокус група – Обучители 2
Държава: България
Място: зала 508, Великотърновски университет, корпус 5
Дата: 13 януари 2020
Партньор провеждащ интервюто: ЕИЦ
Фасилитатор: Теодора Калейнска
Целевата група от заинтересовани страни се проведе във
Великотърновския
университет,
включваща
петима
професионални
преподаватели. Всички те преподават различни предмети. Интервюираните са пет
жени. Интервюто се проведе в приятелска, спокойна и открита атмосфера. По
време
на
интервюто
бяха
осигурени
кафе
и
освежителни
напитки.Първоначалният контакт е осъществен от ЕИЦ към центровете за
обучение.
В началото на фокус групата, участниците бяха помолени да се запознаят и
да подпишат формуляра за съгласие, съгласуван предварително между всички
партньорски организации. Резюмето на проекта, основните цели и стъпките на
проекта бяха представени на участниците, за да могат всички респонденти да имат
ясни и точни знания за целите на проекта с надеждата да допринесат максимално.
Групата беше отворена и продуктивна, с желание да изрази идеи и да сподели
готовността си да участват в допълнителни дейности и тестване на резултатите
от проекта.
Фасилитаторът прочете въпросите, групирани в четири основни
приоритетни групи - нуждите на целевата група и наличието на специфики в
групите за мигранти за лесно и успешно включване в обществото и в местните
общности, учебната програма и наличните обучителни материали и колко лесно
може да бъде използвана социалната среда, която да може да насърчи социалното
включване и социалното участие и социалното включване.
Обучителите коментираха, че съществуващата учебна програма за
гражданско образование в България може да бъде разделена на два основни типа
- гражданско образование, основано на съдържание и гражданско образование,
фокусирано върху проблемите. Съдържателното гражданско образование
включва дискусия в защитена среда от въпроси за функционирането на личността
в социалната среда и развиване на меки умения за социална интеграция и
професионална реализация. При гражданското образование, фокусирано върху
проблемите, учащите изучават реални съществуващи ежедневни ситуации в курс
или мултидисциплинарен курс и по този начин формират микро модели и
мултимодели за оценка на социалната ситуация и възможните съществуващи
алтернативи. И двете образователни парадигми дават възможност на учащите се
за ефективно обучение, позволяват да се представят и преподават местни
специфики на местните общности, както и да отговарят на индивидуалните нужди
на всеки обучаем.
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Съществуващите материали не отговарят на нуждите - нито на учащите,
нито на преподавателите. Те са твърде теоретични и описателни. Липсва каквато
и да е пряка връзка с реалния живот и ежедневието. Тъй като учащите живеят в
местните общности, те изразяват и споделят с преподавателите необходимостта
си от опознаване на местния общински живот, традиции и празници, защо и как се
случват различни тържества (дори в сравнение с традициите на родината им).
Необходими са посещения и познания за работата и стила на комуникация с
институциите. Съвременните добре оборудвани и модерни образователни
центрове ще бъдат много по-добре посрещнати от обучаемите, с възможности за
ИТ и езикови лаборатории, използване на безплатен Интернет, YouTube и
социални медии, интернет ресурси на български език (за да се достигнат до
езикови и предметни знания). Освен това има нужда от детски център, в който
тези семейства, участващи в класове, да оставят децата си за детски грижи по
време на обучението.
Основни изводи и препоръки от дискусията:
- Мигрантите се нуждаят от съответното професионално образование и
поведение, свързано с пазара на труда в страната, и това има значение за
избора на квалификация;
- Въвеждане на програми за добро професионално обучение чрез участие
в стажантски програми. Знания за предприемачество, правни и
практически съвети, механизъм на работа на администрацията и
финансовите институции и специфики биха били от съществена полза;
- Въвеждане на знания за развиване на култура на участието, информация
за общите особености на развитие в България, знания за общностна
култура, българска цивилизация и основни особености като език,
култура, традиции;
- Политически стъпки за създаване на атмосфера на свободно и креативно
преподаване и среда с облекчена бюрокрация, развиване на
специализирани образователни институции.
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Най-добри практики - 01 – Европа като общност на граждани
Име на проекта
Водеща организация

Страна / Страни
Уебсайт
Език / Езици
Кратко описание
Цели на проекта

Целеви групи
Експерти, включени
проекта
Граждански умения
теми
Основни дейности

Европа като общност на граждани
Проектът е инициатива на базираната в Берлин неправителствена
организация MitOst e.V. и Фондация „Софийска платформа”, с
подкрепата на Фондация.
България и Германия
http://sofiaplatform.org/project/civic-europe/
български
Civic Europe е безплатна дигитална платформа
 В България - идентифициране на между 20 и 40 активни
граждани с интерес в гражданското образование, базирани
или работещи в малки населени места, които да преминат
през програма за развитие на капацитети. След
приключване на тази програма за развитие всеки от тези
активни граждани ще получи подкрепа (включително
финансова) за реализиране на свой местен проект, който
борави със средствата на гражданското образование.
 В Полша, Румъния и Унгария - развиване на капацитетите
на местни организации, които работят със средствата на
гражданското образование. Участниците в проекта и три
партньорски организации във всяка от държавите ще
изработят програми за развитие на капацитета на около пет
местни организации във всяка една от тези държави. Тези
общо 15 организации във всички 3 държави трябва да носят
демократични ценности и да работят със средствата на
гражданското образование. На свой ред, петте организации
във всяка една страна ще получат финансова подкрепа, за
да развият проект, който цели да повиши гражданската
кохезия на местно ниво.
 От 20 до 40 активни граждани в България
 Местни общности
в  Обучители
и






Развитие на общността
Активно гражданство
Програмата ще се осъществява от 01.08.2019 до 31.12.2022.
Второто направление на програмата търси да подкрепи вече
съществуващи, успешни 24 местни проекта, разделени в две
групи по 12, които укрепват гражданската кохезия на местно
ниво. Програмата подкрепя предимно проекти вече
реализирани/тествани в населени места извън големите
населени места и адресиращи актуални проблеми без
непременно да изключва и по-големи градове. Това
направление на програма „Европа като общност на
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гражданите“ ще бъде насочено към инициативи и кандидати
от Централна, Източна и Южна Европа. Предимство ще имат
проекти, които изграждат/са изградили устойчиви
партньорства на местно ниво. За да помогнат на участниците,
както и на всички, ангажирани в сферата на гражданското
образование, участниците в проекта ще създадат онлайн
платформа за ресурси в сферата на гражданското
образование на български език.
 На последния етап, те ще създадат пилотен индекс за
гражданско здраве в България.
Ресурси и материали,  Видео уроци (само на български) които могат да бъдат
http://sofiaplatform.org/students/
използвани
Оценка
 Уроците са фокусирани основно върху миналото – епохата на
комунизма в България и прехода към ново демократично
общество.
Потенциал за развитие и  Всички видео уроци са на български, така че не могат да бъдат
мултиплициране
използвани за целите на нашия проект.
Допълнителна
 9 видеа, разработени съвместно с Ucha.se, са публикувани на
информация
сайта на Sofia Platform. Те са базирани върху публикациите им
за ученици и учители “Уроци от миналото: Какво се случи
преди ’89-та?”, написани от водещи български историци.
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Най-добри практики – 02 – Център „Отворено образование“
Име на проекта
Водеща организация
Страна / Страни
Уебсайт
Език / Езици
Кратко описание

Цели на проекта

Целеви групи
Експерти, включени
проекта
Граждански умения
теми

Основни дейности

Център “Отворено образование“
Център “Отворено образование“ България
България
http://openedubg.com/index.php/bg/2017-09-29-16-36-24/201709-29-16-36-28/9-2017-09-29-12-17-51
български
 Център „Отворено образование“ е една от водещите НПО,
които работят в сферата на гражданското и общото
образование. Организацията развива нови образователни
технологии, модели на управление на образователните
промени, програми за гражданско образование, програми за
обучение и развитие на училищни настоятелства и други
нестопански организации в образованието.
 Център „Отворено образование“ подпомага развитието на
гражданското общество в образованието чрез изграждане на
мрежа от обществени съвети за развитие на образованието,
мрежа от младежки образователни центрове и Градски
съвети за ученическо самоуправление.
 Учители и ученици
в  Обучители и служители в НПО
и










Гражданско образование
Демократично възпитание
Възпитание в толерантност
Човешки права и промени в сферата на образование
Глобално образование.
През 1996 Център „Отворено образование“ създава
Регионален център за обучение в сферата на гражданското
образование, образованието за демокрация, толерантност,
човешки права и образователни промени, глобално
образование.
Център „Отворено образование“ е издал над 50 заглавия в
областта на гражданското образование, новите
образователни технологии, използването на интерактивни
методи.

Ресурси и материали,  http://openedubg.com/index.php/en/en-5/en-9 - lessons
които могат да бъдат  http://openedubg.com/index.php/bg/2017-09-29-16-36използвани
24/2017-09-29-16-36-28/9-2017-09-29-12-17-51 - books
Оценка
 Всички материали са на български език.
Потенциал за развитие и  Материалите са предназначение за училищата в България в
мултиплициране
България.
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Допълнителна
информация



Фондацията има много публикувани материали за гражданско
образование, предназначени за учители и ученици, но те са на
Български и не са безплатни.
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Най-добри практики 03 – Учебни помагала по български език за бежанци
Име на проекта
Водеща организация

Страна / Страни
Уебсайт
Език / Езици
Кратко описание

Цели на проекта
Целеви групи
Експерти, включени
проекта
Граждански умения
теми

Учебни помагала по български език за бежанци
Агенция на ООН за бежанците - България
Каритас - България
Български Червен кръст
България
https://www.unhcr.org/bg/учебни-помагала
български
Това е комплект от материали за курсове по български език за
нива А1, A2, B1 и разговорен курс за ниво B1, които са създадени
с финансовата помощ на Агенцията на ООН за бежанците –
България в рамките на проекти, осъществени от Каритас България
и Български червен кръст.
 Помощ на бежанците при изучаването на български език
 Улесняване на интеграцията им в България
 Бежанци в България
в  Учители по български език
и





Основни дейности
Ресурси и материали,
които могат да бъдат
използвани
Оценка




Потенциал за развитие и
мултиплициране
Допълнителна
информация







Учебни помагала нива A1, A2, B1 – Информация за
географията, историята, културата, законите и политическата
система в България
 География на България
 История на България
 Известни българи
 България и обекти от списъка на защитени обекти на
UNESCO в България
 Български приказки
Разговорен курс ниво B1
 Правна и политическа система
 Нов живот в нова страна – история и география
 Моята общност
Уроци по български език
Учебни помагала по български език за бежанци https://www.unhcr.org/bg/учебни-помагала
Въпреки че фокусът на учебните материали е върху
обучението по български език, те имат текстове, посветени
на теми, свързани с целите на проекта.
Всички текстове са на български език и имат нужда от
адаптация и превод.
Учебните помагала се използват не само в курсове по
български език за бежанци, но също и за други мигранти и
чужденци, живеещи в България.

