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eTwinning e изпълнена с живот общност, към която, през 14-годишното 
й съществуване, са се присъединили над 700 000 учители, работещи в 
195 000* училища. Осъществени са повече от 93 000* проекта, включващи 
много ученици от всички образователни нива и от целия континент. 
(*кумулативни данни към септември 2019 г.)

eTwinning – общността на училищата в Европа и съседните страни партньори – 
е дейност за училищата, финансирана по Програма „Еразъм+“ от Европейската 
комисия. И включва учители от 36 европейски страни и 8 съседни държави.

eTwinning е дигитална платформа, достъпна на 31 езика. Посетителите имат 
достъп до публична информация, която обяснява ползите от платформата 
и осигурява вдъхновение за съвместна работа по проект. Обяснено е и 
как желаещите могат да се включат в eTwinning. Регистрираните учители 
имат достъп до ограничено пространство, наречено eTwinning Live, което е 
индивидуалният интерфейс на отделния учител с общността: то дава възможност 
да търсите партньори, да си взаимодействате, да си сътрудничите по проекти 
и да участвате в дейности за професионално развитие, организирани на 
национално, неевропейско и европейско равнище. И накрая, когато учителите 
работят заедно по даден проект, те имат достъп до специфично пространство 
за сътрудничество, което е уникално за всеки проект и се нарича TwinSpace. 

eTwinning предлага високо ниво на подкрепа за своите потребители. Във всяка 
от участващите страни (понастоящем 44) Националното звено за координация 
(НЗК) или Партньорската агенция за подкрепа (ПАП) насърчава действия, 
предоставя съвети и насоки на крайните потребители и организира редица 
дейности и възможности за професионално развитие на национално ниво. На 
европейско ниво eTwinning се координира от Централното звено за координация 
(ЦЗК), управлявано от European Schoolnet (консорциум от 34 министерства на 
образованието) от името на Европейската комисия. ЦЗК осъществява връзката 
с НЗК и отговаря за развитието на платформата, като също така предлага 
набор от възможности за професионално развитие и други дейности, сред 
които Годишна европейска конференция и церемония, на която се награждават 
учители и ученици за тяхното участие в изключителни проекти.
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Предговор

Демокрацията е една от основните ценности на 
Европейския съюз. Но тя не е даденост. Тя трябва 
да бъде изучавана и разбрана и, най-важното, 
практикувана от всеки гражданин. Днес това е дори 
по-важно от всякога. Промяната в нашите общества 
и в света около нас създава много нови възможности. 
Но също така и предизвикателства. Ние трябва да 
обърнем внимание на страховете на хората, които 
се чувстват затруднени или останали по-назад. 
Трябва да предоставим възможности на хората, да ги 
подготвим с компетенции и с начина на мислене, от 
който се нуждаят, за да участват в обществото и да 
живеят оптимално. И трябва да изградим сплотени 
общности и споделено чувство за принадлежност. 

Смятам, че основната мисия на нашите образователни системи е да помогнат 
на учениците да разберат демократичните процеси за вземане на решения и 
да ги насърчат да участват активно. Гражданското образование във всичките 
му форми и на всички нива, дори от най-ранна възраст, играе ключова роля за 
това. Целта е да се помогне на всеки да постъпва като отговорен гражданин и 
да участва пълноценно в гражданския и социалния живот, въз основа на раз-
биране за социалните, икономическите, правните и политическите концепции 
и структури. 

Гражданството не може просто да се изучава като предмет в час. То изисква 
практическо обучение, възможности учениците да наблюдават, да размишляват, 
да сравняват, да изследват и да експериментират сами и заедно с другите. 
Ясно е, че в това е съществена ролята на учителите, а също и демократичната 
атмосфера в училище. 

eTwinning проектите предлагат отлични възможности за това. Те дават 
възможност на учениците, учителите и директорите да работят заедно отвъд 
границите. Тази книга представя селекция от отлични eTwinning проекти и 
дейности, насърчаващи ценностите, правата на човека, критичното мислене и 
развиващи демократична култура както в клас, така и в училищата. 

Бих искал да изразя сърдечни благодарности на всички учители и ученици, 
участвали в различните дейности, представени в книгата. Вярвам, че техният 
пример ще вдъхнови други ученици и учители да живеят в съответствие с 
основните ценности на нашия Европейски съюз. Също така бих искал да 
благодаря на цялата общност на eTwinning за нейния незаменим принос във 
връзка с осигуряването на висококачествено и приобщаващо образование в 
Европа и в нашите страни партньори.

Тибор Наврачич
Европейски комисар по 

образованието, културата, 
младежта и спорта
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Увод

eTwinning: Изграждане на демократична среда  
в училище

„Учениците трябва не само да бъдат обучавани да живеят  
в демокрация, когато пораснат; те трябва да имат шанс да живеят  
в нея днес.“ — Алфи Кон, автор и лектор

В демократичните общества всички членове имат, 
по дефиниция, социална и политическа роля. Между 
образователните власти в Европа съществува 
консенсус, че младите хора трябва да придобият 
необходимите компетенции за изпълнение на тези 
социални и политически задължения. 

Европейският съюз изрази своя ангажимент към граж-
данското образование чрез редица инициативи. Насър-
чаването на активното гражданство е една от четирите 
цели на Европейското политическо сътрудничество 
в областта на образованието и обучението1; то гласи 
по-специално, че образованието трябва да насърчава 
междукултурните компетенции, демократичните цен-
ности и зачитането на основните права, да предотвратява и да се бори срещу 
всички форми на дискриминация и расизъм и да подготви децата, младите хора 
и възрастните да си взаимодействат позитивно със своите връстници с различен 
произход. Работната група на програма „Образование и обучение 2020“ относ-
но популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности — 
свобода, толерантност и недискриминация, също се съгласи в своя скорошен 
доклад2, че придобиването на споделени ценности и социални и граждански ком-
петенции се подобрява най-много от междупредметен подход в рамките на реди-
ца предмети, съчетан с тяхното интегриране в други предмети и вграждащ ги в 
културата и духа на демократичното училище.

В своя доклад от 2017 г. относно гражданското образование експертите от мрежата 
Евридика3 установиха, че обществените очаквания за гражданско образование 
са се повишили в резултат на значителните и нарастващи проблеми в нашите 
общества. Именно поради тази причина то се е превърнало в по-висок приоритет 
на европейско ниво и освен това е в центъра на вниманието на редица страни. 

1, Наричано „Образование и обучение 2020“: вижте рамката на https://ec.europa.eu/education/policies/
european-policy-cooperation/et2020-framework_bg; и Заключението на Съвета на https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=BG

2 ET2020 Working Group on Promoting Citizenship and the Common Values of Freedom, Tolerance and Non-
Discrimination through Education in 2016-2018, “Elements of a Policy Framework”

3 Евридика е мрежа от 42 национални звена, базирани в 38 държави по програма „Еразъм+“

Ирене Патераки
Педагогически мениджър
и мениджър по мониторинга,
Централно звено за
координация на eTwinning
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Тяхната концептуална рамка се базира на четири области на компетенции за 
гражданско образование (т.е. области на знания, умения и нагласи):

• ефективно и конструктивно взаимодействие с другите;
• критично мислене;
• социално отговорно поведение и
• демократични действия.

ЕС също така участва активно в разработването на Програмата за 2030 г. за 
устойчиво развитие4. Програмата за 2030 г. отправя призив за действия за 
насърчаване на просперитета на всички хора и за опазването на околната 
среда. Тя признава, че изкореняването на бедността трябва да върви ръка за 
ръка със стратегии, насочени към редица социални потребности, включително 
образование и здравеопазване, и същевременно справяне с изменението 
на климата и насърчаване на мира, и определя младите хора като „основни 
носители за промяната“. Но за да могат да поемат тази активна и водеща роля, 
те се нуждаят от подходящата подкрепа и инструменти. Образованието играе 
важна роля за това да осигури на младите хора инструментите, с които да 
използват творчеството и иновативността си, да бъдат въвлечени и да участват 
активно в своята общност.

Също така Съветът на Европа отбелязва в своя Доклад за състоянието на граж-
данското образование и образованието по правата на човека в Европа (2017 
г.), че в неговите 47 държави членки, образованието все повече се възприема 

като инструмент за борба с радикали-
зацията, която води до тероризъм, за 
успешно интегриране на мигрантите 
и бежанците и за справяне с недовол-
ството от демокрацията и с възхода на 
популизма. Международното сътруд-
ничество в областта на образованието 
за демократично гражданство и об-
разованието по правата на човека се 
разраства, подкрепяйки националните 
подходи, като повишава стандартите 
и позволява на държавите да се учат 
взаимно от опита си. 

Но въпреки това нарастващо разбира-
не за връзката между образованието и 
цялостното демократично благополу-
чие на Европа, докладът съобщава за 
оставащи предизвикателства. В много 
страни […] образованието за демокра-
тично гражданство и образованието 
по правата на човека не са достатъч-

4 https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

„eTwinning галактиката“,  
EPAL Nafpaktou, Гърция
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но интегрирани. В някои образователни сфери, като например професионал-
но обучение, те често отсъстват. Там, където присъстват, в много случаи не се 
прави достатъчно, за да се проследи тяхното въздействие, което означава, че 
те не са достатъчно приоритизирани, а вместо това ресурсите са насочени към 
области на образованието, които биват оценявани и степенувани.

Конвенцията на ООН за правата на детето (1989 г.), ратифицирана от над 100 
държави, има важни заключения за подобряването на участието на младите 
хора в обществото. Тя ясно подчертава, че децата са независими субекти и 
следователно имат права. Член 12 от Конвенцията отправя силен, макар и 
много общ, призив за участие на децата: „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.“ В член 13 се определя, че: „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 всякакви други информационни средства по избор на детето.“

Само когато тези права са спазени, можем да очакваме младите хора да заемат 
водеща роля, дори да използват такива форми на действие като подписване 
на петиции, протести, кампании в социалните медии и т.н. Училищата, като 
неразделна част от общността, трябва да бъдат очевидно място, което 
насърчава разбирането на хората за демократично участие и опита им с него.

eTwinning насърчава демократичното участие на учителите, учениците, 
родителите и местната общност, като им предоставя възможност да участват 
активно в проекти, кампании и възможности за професионално развитие. 
Мисията на eTwinning, разработена през последните две години, поставя акцент 
върху концепцията за споделеното лидерство и за учениците като агенти на 
промяната, „действащи като движещ фактор и като застъпници за всякакви 
иновации в педагогиката и използването на технологии“. 

Избраната за 2019 г. тема е „Демократично участие“. В eTwinning всеки има въз-
можност да участва еднакво във всички дейности, тъй като учителите и учениците 
могат да разработват проекти, които отговарят на специфичните потребности на 
класната им стая. Учителите насърчават своите ученици да участват активно в 
планирането и изпълнението на проектите, а специалните таланти се възнаграж-
дават. Например ученик, който рисува добре, играе активна роля, когато създава 
логото на проекта или плакат за дадена дейност. Всички мнения се ценят. Ето защо 
не е изненада, че много проекти по теми, свързани с демокрацията, ценностите, 
правата на човека и децата, речта на омразата, медийната грамотност, тормоза и 
фалшивите новини, са били реализирани чрез eTwinning в предходните години. 

За да подчертае важността на демократичното участие и да улесни рабо-
тата на учителите, eTwinning предлага разнообразни материали и ресурси 
като Комплектите на eTwinning, които са поетапни ръководства за успешни 
eTwinning проекти. 
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Ето няколко примера от портала на eTwinning: 
• Кажете вашето мнение за вашето образование!
• Живот в хармония
• Твърде млади, за да гласуват, достатъчно зрели, за да постигнат промяна!
• Трансмисия за глобалните цели
• Вашите гласове са важни!

Пролетната кампания на 
eTwinning през 2019 г. беше 
пример за това как еТуинърите 
могат да подходят към 
демократичното участие с 
творчество. В една имагинерна 
вселена учителите и учениците 
пътешестваха из eTwinning 
галактиката и нейните 
пет планети - Планета на 
човешките права; Планета 
на закона и вземането на 
решения; Планета на околната 
среда; Планета на медиите; 
Планета на историята - и 
участваха в съвместни дейности и онлайн семинари. Кампанията засегна теми 
като: Изучаване на медийна грамотност и фалшиви новини с Детектори на 
лъжата (Lie Detectors) и Обсъждане на многообразието и дискриминацията - 
как да използваме онлайн инструмента „Истории, които докосват“ (Stories that 
Move)''.

Демократичното участие не е просто тема за изучаване, то е и нагласа, начин 
на действие и на живот, и, както вече беше споменато, училището е добро мяс-
то за практикуване на демокрация. От тази гледна точка целта на настоящата 
книга е да представи и изследва разнообразните аспекти на демократичното 
участие и да предложи примери за eTwinning проекти, както и идеи за дейности, 
свързани с темата.

Първият раздел представя основните елементи на демократичното участие и 
ролята на образованието за задействане на активното участие на младите хора.

Вторият раздел се фокусира върху ролята на учителите за развитието на компе-
тенции за демократична култура и върху значението на активното гражданство.

Третият раздел представя инструмент, който помага на учениците да 
развият умения за критично мислене, за да се справят със стереотипите и 
предразсъдъците. 

Четвъртият раздел дава думата на млади хора, които са поели инициативата и 
са направили така, че гласовете им да бъдат чути. Те са пример, който може да 
вдъхнови вашите ученици.

„eTwinning галактиката“,  
рисунка на ученик от Румъния
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Последните три раздела също са богати на eTwinning проекти по теми като 
демокрация, права на човека, ценности, тормоз, реч на омразата, фалшиви 
новини, доброволческа дейност, активно гражданство и медийна грамотност, 
допълнени от дейности, които учителите могат да използват като вдъхновение 
за собствените си проекти. 

Ако е вярно, че демократичното участие се състои в това да имаме правата, 
знанията, инструментите и подкрепата, за да разберем нашето общество и да 
предприемем действия за повлияване върху неговото бъдеще, ние се надяваме, 
че тази книга ще предложи на учителите отправна точка, насоки и вдъхновение 
да помогнат на своите ученици да станат по-добри граждани. Светът се нуждае 
от тях сега, повече от всякога.

„Тайното послание, отправено към повечето млади хора днес от 
обществото около тях, е, че те не са нужни, че обществото ще се 
самоуправлява доста добре, докато те – в някакъв далечен момент 
от бъдещето – поемат кормилото. И все пак факт е, че обществото 
не се самоуправлява много добре... тъй като останалите се нуждаем 
от цялата енергия, ум, въображение и талант, които младите хора 
могат да допринесат за справяне с нашите трудности. Опитът на 
обществото да реши своите безнадеждни проблеми без пълното 
участие дори на съвсем младите хора е малоумен.“ — Алвин Тофлър, 
писател и футурист



11

1. Училищата като лаборатории  
за демокрация

Изабел Менезес, Педро Д. 
Ферейра, Норберто Рибейро  
и Карла Малафая
Център за изследване  

и образователни интервенции, 
Факултет по психология  

и образователни науки,  
Университет в Порто, Португалия

Още през 1916 г. в „Демокрация и образование“ Джон Дюи насочва внима-
нието към ролята на образованието като подготовка за живота. Той прави това, 
смятайки, че „трябва да има приемственост между обучението в училище и това 
извън училище“. Но той също така обобщава, че образованието трябва да има 
за цел да насърчава „способността да се живее като социален член, така че 
това, което [човекът] получава от живота с другите, да съответства на това, кое-
то той дава“. Според него обаче „образованието не е просто средство за такъв 
живот. Образованието е такъв живот“.

В този смисъл образованието не трябва да се възприема като нещо извън собст-
вения живот. Образование, което не разглежда живота като основна част от 
своите ежедневни образователни практики, е лесно уязвимо на аргументи, които 
поставят под въпрос свързания с него политически и социален мандат и които 
пораждат критика. Образованието също така не трябва да смята учениците за 
пасивни консуматори без участие (Biesta, 2011; Biesta & Lawy, 2006; Hedtke, 2013). 

Всъщност ние научаваме доста за демокрацията, просто като сме в училище: 
научаваме за справедливост и несправедливост, равенство и неравенство, 
участие и отчуждение, власт и безсилие, но също така се научаваме да 
изразяваме идеите си, да дебатираме и да дискутираме, да преговаряме и да 
бъдем гъвкави, да опонираме и да се противопоставяме на другите, да спорим 
и да се застъпваме в полза на тези, които са третирани несправедливо. Като 
такъв, училищният опит неминуемо е политически опит. 
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Съществува дълга традиция на изследвания, която демонстрира, че 
образованието е ключов предиктор за гражданско и политическо участие, 
включително не само конвенционални (например гласуване), но и 
нововъзникващи (например подписване на онлайн петиции, демонстрации, 
бойкотиране) форми (Hadjar & Beck, 2010; Quintelier, 2010; Stockemer, 2014). Това 
не е изненадващо, тъй като училищата действително предоставят на учениците 
много възможности за живот в условия на демокрация – и изпитване на нейните 
несъвършенства – в и извън клас. В скорошно европейско изследване, Catch-
EyoU 5, младите хора изтъкнаха, по време на обсъждания във фокус групи, 
значимостта на тези разнообразни преживявания:

Марта: Може би защото се насочих към други неща, които има тук, в 
училище: младежки парламент, Европейски клуб, всички тези неща. И 
смятам, че е чудесна възможност за младите хора да участват в делата 
на общността, не само училищните, а и свързаните с политиката 
в нашата страна и в Европа. Мисля, че имаме много възможности ... 
(португалска ученичка)

Линда: Мисля, че училището е най-важната институция за насърчаване 
на активно гражданство, защото там биваме възпитавани. Там 
получаваме информация от ранна възраст и това е място, където 
често се намираме. Вкъщи може да не научим за това, така че е важно 
все отнякъде другаде да го придобием. (шведска ученичка)

Георг: политиката трябва да присъства повече в училището, защото 
когато говорим за всички неща, за които говорихме днес, единственият 
начин да се отървем от тях [проблеми като незаинтересоваността на 
младите към политиката] е, че младите хора [придобиват] разбиране 
за политиката като нещо, където гласът им наистина се брои, където 
тяхното мнение се зачита; като нещо, което е не далечно, странно и 
неразбираемо, а близко. (естонски ученик)

Петър: Ученическият съвет се събира тук, училищните представи-
тели, някои учители и ученици, и обикновено тук, в залата за срещи, 
има около 30-40 души, които говорят по различни теми. Хората казват 
какво ги притеснява, какво искат и директорът говори с нас, очаквайки, 
че ще предадем всичко директно на класовете. (чешки ученик)

5 Constructing Active Citizenship with European Youth (Изграждане на активно гражданство с европейската 
младеж), изследователски проект, съфинансиран от програмата за изследвания и иновации на ЕС 
„Хоризонт 2020“: http://www.catcheyou.eu
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Тези констатации съответстват на други изследвания, които сме провели в 
училищата през последното десетилетие (Malafaia, Teixeira, Neves & Menezes, 
2016; Menezes & Ferreira, 2014; Ribeiro, Neves & Menezes, 2017). Първата и 
особено значима тенденция е забележимата връзка на доверие, същевременно 
критична, която учениците поддържат с училището. Те настояват отново и 
отново, че училищата са единственият контекст, в който могат да се учат на 
политика: „Ако не в училищата, то къде?“ не спират да питат те. Като втора 
тенденция обаче е налице схващането, че макар да има много възможности 
за участие на учениците в и извън клас, голяма част се базират на показни 
подходи и подходи от типа „от горе надолу“ - илюзорен достъп до гражданство, 
който рискува да има широко разпространени последствия - и са зависими в 
голяма степен от отделните учители, които имат или не готовност и способност 
да допринесат за една плуралистична, демократична и свързана с участие 
училищна култура.

Така че макар училищата да са неминуема на теория и практика среда за 
политика, качеството на демократичния живот в рамките на училищата трябва 
да бъде внимателно наблюдавано. Учениците насърчавани ли са да изразяват 
мненията си, дори когато не са съгласни с връстниците и/или учителите си? 
Имат ли пространство, където да обсъждат изводите от знанията, които 
придобиват в живота си? Имат ли възможност да участват в решаването на 
реални проблеми в училището и общността? Техните мнения за начина, по 
който са организирани и ръководени училищата, приемат ли се сериозно? 
Като цяло нашият аргумент тук е, че няма как да се застъпим за ролята на 
училището като среда за демократично обучение, ако отстраним житейския 
компонент от уравнението, т.е. ако не поканим демокрацията и политиката да 
участват.
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2. Демократично участие в училище

2.1 Ролята на учителите за развитието на 
компетенции за демократична култура

Паскал Момпоан-Гаяр 
Обучител на учители, 
социален психолог, президент 
на Learn to Change, Франция

Илдико Лазар
Главен лектор в Катедрата 
по педагогика на английски 
език към университета Eötvös 
Loránd, Будапеща, Унгария

Шарлот Касар
Директор на начално 
училище, 
St. Margaret College Zabbar 
Primary School B, Малта

Изграждането на демократична среда в училищата е отговорност на 
всички заинтересовани страни 

Демократичното училище не просто се случва, то е непрекъснат процес, такъв, 
който може да не протича гладко, да не е хармоничен или да не е лишен от 
противоречиви възгледи и мнения. Истински демократичната среда е тази, в 
която хората могат конструктивно да си взаимодействат с другите и да имат 
различни мнения в една рамка, където правата на човека и върховенството 
на закона се спазват и зачитат. Въпреки че непосредствената отговорност за 
създаването на демократична училищна среда е на директора или ръководителя 
на училището, в демокрацията има и други заинтересовани страни, които се 
интересуват от успеха на училището - учениците, учителите, родителите и 
широката общественост (Bäckman & Trafford, 2007). Демократичните среди са 
резултат от колективни усилия. 

Образованието играе важна роля за справяне с предизвикателствата 
на днешните сложности и несигурност 

Европейската рамка за политическо сътрудничество („Образование и обучение 
2020“, вижте бележка под линия 1 в увода)" подчертава, че образованието и обу-
чението играят съществена роля за справянето с многото социално-икономиче-
ски, демографски, екологични и технологични предизвикателства, пред които са 
изправени Европа и нейните граждани днес и за в бъдеще. Основната цел на 
европейското сътрудничество следва да бъде подкрепата на системите за обра-
зование и обучение в държавите членки на Европейския съюз за гарантиране на: 
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(а) личната, социалната и професионалната реализация на всички 
граждани; 
(б) устойчив икономически разцвет и пригодност за заетост, като 
същевременно се насърчават демократичните ценности, социалното 
сближаване, активното гражданство и междукултурният диалог. 

Тези цели отразяват визията за образование, разработена от Съвета на Европа 
(в Препоръка CM/Rec(2007)6), която включва четири основни цели:

1. развиване на широка база от знания,
2. подготовка за пазара на труда, 
3. подготовка за живот като активни граждани и
4. личностно развитие.

Първите две сфери са до голяма степен тези, върху които се фокусират 
държавните училища. Въпреки това все по-често, може би под натиска на 
условията на нестабилност, несигурност, сложност и неяснота, в които живеем 
днес, образованието за демократично гражданство и личностното развитие 
получават все повече внимание. Споделена отговорност за образованието и за 
решаването на това какво е важно да учат децата и тийнейджърите, е възможна 
тогава, когато за постигането на общи цели си сътрудничат заинтересованите 
страни: родителите, образователните институции, гражданското общество и 
самите млади хора. 

Все по-голям брой преподаватели експериментират в рамките на учебната 
програма, за да създадат учебни дейности, учещи на ценностите, нагласите, 
уменията и знанията, от които обучаемите се нуждаят, за да допринесат 
за демократичната култура. Те вграждат демократични процеси в учебните 
дейности и обстановката в клас, като например демократично управление на 
класната стая, структури за съвместно учене, самооценяване и оценяване от/на 
партньорите и участие на гражданското общество през цялото образователно 
пътешествие на младите хора. 

С все по-голямата информираност на образователните специалисти относно 
това, че потребностите в образованието се променят, навлизаме в „момент на 
зрялост“.

Преосмисляне на образованието: нарастващо признание за 
значимостта на преподаването и изучаването на активно гражданство 

Необходимостта от промяна в образованието е широко призната през последните 
години. Няколко международни асоциации и организации са публикували важни 
документи в това отношение. В допълнение към цитираните източници в увода 
си струва да отбележим, че Манифестът на Съвета на Европа: Образование 
за промяна - Промяна в образованието (2014) подчертава колко е важно да 
се преосмисли образованието: „Моделите за училищно образование, които 
сме наследили от миналото, са с тенденция да бъдат елитарни, йерархични и 
изключващи; характеристики, които навярно са се смекчили през годините, но 
които всъщност не са били поставени под съмнение от демократизацията на 
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средното и висшето образование, преживяна от много страни през последните 
десетилетия“ (Council of Europe, 2014, p. 21).

От преглед на очакванията на работодателите на 21-ви век относно 
завършващите училище, установихме, че: сътрудничеството, решаването 
на сложни проблеми, критичното мислене, самостоятелността, 
творчеството, емпатията, отчетността, емоционалната интелигентност, 
многоперспективността, когнитивната гъвкавост, предприемачеството, ИКТ 
грамотността и готовността за учене през целия живот са жизненоважни 
умения. Обаче йерархичните взаимоотношения в училищата и традиционните 
лекционни методи на преподаване на отделни учебни предмети е малко 
вероятно да развият достатъчно тези умения и качества у учащите. 
Манифестът подчертава това много ясно: „За да се промени поведението 
и да се способства за интегрирането на нови концепции и ценности, 
обучаващите ще имат полза от емпирично обучение в рамките на социално-
конструктивистки подход, което им позволява да наблюдават, размишляват, 
сравняват, изследват, експериментират – всички видове дейности, които често 
не са достатъчно интегрирани в традиционни избори като „учене наизуст“ и 
лекционни подходи, където има „учител, който знае и говори“ и „учащ, който 
не знае и слуша“ (Council of Europe, 2014, p. 20).

Приключвайки един проект, започнат през 2013 г., Съветът на Европа прие 
Референтна рамка за компетенции за демократична култура (2017) 
и разработи ненормативни препоръки, които националните власти и 
заинтересованите страни в областта на образованието могат да използват и 
да адаптират както сметнат за добре. Рамката осигурява цялостен модел за 
компетенциите, които обучаемите трябва да придобият, ако искат да участват 
ефективно в една култура на демокрация, с описания и насоки за приложение.

За да могат учениците да усъвършенстват тези умения, ролята на учителите 
трябва да се развие. „Учителите, като фасилитатори на обучението в един 
взаимосвързан свят, ще бъдат насърчавани да придобият конкретни преносими 
умения в допълнение към компетенциите, които са специфични за техния 
академичен предмет“ (Council of Europe, 2014, p. 24). Това стана още по-важно, 
откакто беше пусната Рамката за глобални компетенции  (OECD-PISA, 2018). 
Според уебсайта на OECD-PISA „Глобалната компетенция е способността да се 
изследват местните, глобалните и междукултурните проблеми, да се разбират 
и ценят гледните точки и мирогледите на другите, да се участва в открити, 
подходящи и ефективни взаимодействия с хора от различни култури и да се 
работи в полза на колективното благополучие и устойчивото развитие“ (2018).

Покрай тези новости възниква въпросът как можем най-добре да подкрепим 
учителите да развият такива компетенции у себе си и у своите ученици, за да 
могат да се научат да се променят и да се променят, за да учат“ (2018).
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Предоставяне на възможности на учителите да развият компетенции 
за 21-ви век

Beijard, Meijer, Morine-Dershimer и Tilemma (2005) призовават за предефиниране 
на професионализма на учителите с акцент върху подобряването на качеството 
на мисленето и обучението на учителите в един непрестанно променящ 
се контекст. Те призовават за динамичен подход към преподаването и 
педагогическото обучение, при който развитието на идентичността на учителя 
е решаващо. Тази идентичност на учителите изисква развитието на това, което 
Mockler (2011) описва като „политически нюх” на учителите, или способността 
им да допринасят за едно критично и аналитично образование за демокрация. 
Това е работа, която никога няма край: отдадеността на ученето през целия 
живот и на емпиричното обучение е съществена.

Learn to Change, международна неправителствена организация в подкрепа на 
цялостното човешко развитие, в рамките на социална справедливост и творческа 
човешка еманципация, разработи Карти за демокрация за всички. Комплект от 
60 карти, с помощта на които индивидите или групите да анализират своите 
нагласи, умения, знания и разбиране, така че да могат по-добре да допринесат 
за създаването на демократични среди и да подобрят собствените си практики 
и поведение. Компетенциите, от които се нуждаем за демокрация, се търсят при 
променящите се работни места: търсят се умения за 21-ви век като адаптивност, 
международно сътрудничество и решаване на сложни проблеми.

Изданието на Карти за демокрация, предназначено за учителите, е 
разработено специално, за да помогне на учителите да анализират, изследват 
и подобрят своите нагласи, умения и знания за осъществяването на 
демократични процеси и/или преживявания в клас и да подобрят собствените 
си практики. Картите идентифицират и описват ключови дейности, които хората, 
подпомагащи обучението, могат да разработят, за да насърчат приобщаващи и 
демократични учебни среди.

Learn to Change разработи редица дейности, които използват Картите за 
демокрация, за да ангажират заинтересованите страни. Тези дейности са 
достъпни онлайн в официалния уебсайт на НПО-то (www.learntochange.eu). 

• Преразглеждане на оценяването 
• Моето пътешествие - Учениците и учителите се самооценяват с помощта на 

Картите за демокрация
• Бързи срещи за демокрация
• Седем идеи за по-демократична година в училище
• Уебинарът „Развитие на гражданина предприемач“ на School Education 

Gateway
• Уебинар на тема „Карти за демокрация“

Някои други безплатни ресурси, които подкрепят създаването на демократична 
среда в училищата и развитието на демократични компетенции, включват: 

http://www.learntochange.eu
https://www.learntochange.eu/2017/03/30/assessment-and-evaluation-practices-revisited-with-cards-for-democracy/
https://www.learntochange.eu/2018/05/01/my-journey/
https://www.learntochange.eu/2018/05/01/my-journey/
https://www.learntochange.eu/2017/02/21/cards-for-democracy/
https://www.learntochange.eu/2017/09/01/7-idea-for-a-more-democratic-year-at-school/
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• Компас: ръководство за обучение по правата на човека, което предоставя 
на младежките лидери, учителите и другите преподаватели конкретни идеи 
и практически дейности за приобщаване, ангажиране и мотивиране на 
младите хора. 

• Компасито: осигурява на децата, възпитателите, учителите и родителите 
дейности и методи, които запознават децата с правата на човека по 
креативни и атрактивни начини.

• ЗАДАЧИ за демокрация: 60 дейности за изучаване и оценяване на 
преносими нагласи, умения и знания в едно ръководство за специалисти 
във формална и неформална образователна обстановка, разработено в 
рамките на програма „Песталоци“ на Съвета на Европа. 

Нашата надежда е, че достъпът до такива ресурси ще насърчи учителите да 
експериментират с нови идеи, подкрепени от съответните възможности за 
педагогическо обучение. 

2.2 Вдъхновяващи eTwinning проекти
В eTwinning учениците и учителите редовно се занимават с теми, свързани с 
правата на човека, ценностите и демократичната култура. Ето някои примери 
за скорошни eTwinning проекти по тези теми:

„Наясно съм с моралните си ценности“

Възраст на учениците:  
4 - 15

Страни:  
Гърция, Румъния,  

Тунис, Турция

Както беше описано в увода, образованието е инструмент за по-доброто 
идентифициране и разбиране на това кои ценности са важни и значими за 
предаване. Този проект се фокусира върху универсални морални ценности 
като толерантност, емпатия, любов, уважение, отговорност и честност. 
Учениците и учителите работиха съвместно, за да повишат осведомеността 

https://book.coe.int/en/human-rights-democratic-citizenship-and-interculturalism/4968-compass-manual-for-human-rights-education-with-young-people-2012-edition-fully-revised-and-updated.html
http://www.eycb.coe.int/compasito/
https://www.coe.int/en/web/learning-resources/-/tasks-for-democracy
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за активното гражданство и да подобрят уменията си по английски 
чрез ежемесечни дейности. Тези дейности включваха създаването на 
списание, описващо всяка морална ценност и нейното значение, съвместен 
уебсайт, онлайн дискусии и съвместна работа, за които допринесе всяко 
училище. Други дейности включваха изкуства и занаяти, като например 
създаването на хартиени цветя и тениски по дизайн на учениците.  
Проектът приключи с изложба в едно от турските училища, където бе 
представена работата на учениците и учителите.

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/57121

 „Мирием и приятели: граждани на един по-добър свят“

Възраст на учениците:  
5-17

Страни:  
Хърватия, Кипър, Гърция, 

Полша, Португалия, Румъния, 
Словения, Испания, Тунис, 

Украйна

Мирием е кукла от Тунис и е централен персонаж в този проект. Учениците от 
другите държави създадоха приятели за нея в техните училища и след това 
Мирием и нейните приятели пътуваха из 10-те страни, като бяха приети за 
по три месеца във всяка страна и послужиха за отправна точка учениците 
да работят по общочовешките ценности. Куклите бяха използвани като 
инструменти за насърчаване на ценности като толерантност, приятелство, 
равенство, мир, уважение и отговорност. Учениците създадоха международен 
календар, включващ празненства и възпоминателни дни от всички страни, и 
така опознаха различните култури. Те също така се вдъхновиха да предприемат 
инициативи, свързани с тези ценности, в своите местни общности и извън 
тях. Мирием и нейните приятели се завърнаха у дома, но преди това всички 
те се срещнаха в Concordville, въображаема идеална държава, създадена от 
учениците. Concordville включваше ценностите и поведенията, които учениците 
решиха, че са необходими за едно справедливо общество. След това те бяха 
документирани в съвместно написан манифест: „Concordville е общността на 
нашите мечти отвъд националните граници“. Манифестът беше създаден 
от учениците с помощта на игра за търсене на съкровища. Те използваха QR 
кодове, за да попълнят една кръстословица с различни ценности и след това 
съставиха манифеста с получените думи. Манифестът илюстрира научените и 
обсъдените по време на проекта човешки права и ценности. Учениците също 
така създадоха интерактивно изображение в Thinglink с правата на човека и 
написаха съвместна история „Едно момче от Сирия“ и дневник на бежанеца, 
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работейки в споделен Google документ, включващ рисунки, направени от 
най-малките партньори по проекта. Този проект създаде възможности и 
насърчи учениците да обсъждат „трудни“ въпроси като трафик на хора, глад и 
неравномерно разпределение на благата, приобщаване и други.

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/9507

  „Искри“

Възраст на учениците: 
11-18

Страни: 
Азербайджан, Чехия, Франция, Грузия, 
Германия, Италия, Малта, Норвегия, 

Полша, Португалия, Сърбия,  
Испания, Тунис, Турция, Украйна,  

Обединеното кралство

В този проект учениците разгледаха, проучиха и научиха Целите за устойчиво 
развитие на ООН за 2030 г., които, както беше споменато в увода, са чудесна 
отправна точка за преосмисляне на образованието и неговата роля в съвре-
менните общества. Проектът повиши осведомеността за устойчивото развитие 
в техните училища и общности. Учениците започнаха със съвместно изследва-
не на всяка от 17-те цели: изкореняване на бедността, край на глада, качест-
вено образование, равенство между половете, намалени неравенства, борба 
с климатичните промени, мир и справедливост и партньорства за целите. Те 
създадоха европейски речник, така че всички ученици да могат да разберат 
какви са целите. Фокусирайки се върху цел „Качествено образование“, учени-
ците научиха за разликата в качеството на образованието в целия свят и за 
предизвикателствата, пред които са изправени децата по света, когато става 
въпрос за посещаване на училище. Фокусирайки се върху цел „Изкореняване на 
бедността“, учениците бяха помолени да изпълнят задачата „Живот с $1.25 на 
ден“, правейки снимки в местния супермаркет и питайки в местните кафенета 
и ресторанти какво могат да купят за тази сума. По време на проекта учени-
ците работиха съвместно в национални и международни групи, справяйки се 
с предизвикателствата, свързани с реализирането на целите, и обсъждайки 
действията, които биха могли да предприемат в местните си общности, за да ги 
направят по-устойчиви. Учениците също така подобриха своите ИКТ умения и 
умения по английски и математика, а също и комуникативните и презентацион-
ните си умения и се превърнаха в глобални граждани, опитващи се да намерят 
решения на някои от най-важните световни проблеми в днешно време. 

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/43401
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  „Н@следството е от значение“

Възраст на учениците:  
12-15

Страни:  
Белгия, Хърватия, Германия, 

Гърция, Португалия, Република 
Молдова, Румъния

Както беше споменато в увода към тази глава, обучението на младите хора да 
бъдат активни граждани започва в училище. Учителите играят важна роля в 
изграждането на демократична среда в училище, насърчавайки учениците да 
поемат инициативност и да изразяват мненията си конструктивно. Ето какво се 
случи в проекта „Н@следството е от значение“: учениците изследваха ценности 
като справедливост, уважение, толерантност и многообразие. След това те 
разгледаха теми като справедливост и противопоставяне на дискриминацията 
и несправедливостта. Учениците създадоха колективен панел „Права на 
човека“, където работиха съвместно, за да изследват всяко човешко право от 
Декларацията за правата на човека чрез реплики на произведения на изкуството. 
Следният цитат от дневника на Ане Франк беше избран и прожектиран по време 
на проекта, за да подсеща всички ученици:: „Колко прекрасно е, че никой не 
трябва да чака и момент, за да промени света към по-добро.“ 

По време на проекта учениците създадоха заедно електронно списание, 
посветено на демокрацията и демократичните ценности и свързаните с тях 
проблеми в и извън Европа. В списанието, озаглавено „Нашите герои“, учениците 
подбраха личности, свързани с правата, ценностите и демокрацията, и научиха 
за тях. Дневникът на Ане Франк беше прочетен и изучен по алтернативен 
начин, така че учениците развиха умения за критично четене, упражниха се 
в творческо писане и научиха за демократичното съзнание днес във връзка 
с миналото. Те писаха на Ане от името на въображаема приятелка Кити. По-
късно тези писма бяха адаптирани в постановка от другите партньори и тя 
получи положителни отзиви от останалите партньори, родителите и местните 
медии. Партньорите създадоха уебсайт за културно наследство във връзка 
с правата на човека и демокрацията, за да споделят резултатите от проекта 
със света. Уебсайтът показва мненията на младите хора, участвали в проекта, 
както и произведенията на изкуството, начина на живот, историята, поезията и 
гастрономията, които те споделят и ценят.

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/50844 

https://twinspace.etwinning.net/50844
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  „Изразяваме себе си такива, каквито сме“

Възраст на учениците:  
15 - 17

Страни:  
 Дания, Полша, Румъния, Турция

Преосмислянето на образованието, както беше споменато по-рано в тази глава, 
е една от целите на Манифеста на Съвета на Европа за образование за промяна. 
Тази гледна точка е широко застъпена в проекта „Изразяваме себе си такива, 
каквито сме“, който тръгва от разбирането, че съвременното поколение ученици 
е напълно различно от предишните. На учениците непрекъснато се предоставя 
огромно количество информация чрез различни медии и забавления. Учители 
от Дания, Полша, Турция и Румъния разработиха този проект, за да повишат 
толерантността към различните култури, да подобрят критичното мислене и 
да задълбочат разбирането на понятия като права на човека, демократични 
задължения, интернет безопасност и вземане на решения.

По време на целия проект се провеждаха онлайн и офлайн дейности, като 
учениците работеха в екипи, за да създадат плакати, които да илюстрират 
демократичните теми и значението на демокрацията. Плакатите бяха рисувани 
ръчно и също създавани онлайн чрез инструменти за фото колаж. Учениците 
бяха предизвикани да напишат статии като разследващи журналисти, които 
докладват за разпространени проблеми в демократичните общества. Тази 
съвместна дейност беше инициирана от учениците, които избраха темите и 
работиха заедно, за да напишат статиите в международни екипи. Статиите 
бяха събрани и публикувани в онлайн списание, озаглавено „Демокрацията в 
нашия живот“. И накрая, по време на мобилност по Еразъм+, когато учениците 
се срещнаха на живо, те участваха в редица дебати, където групите разгледаха 
съответните теми, предложиха решения заедно, изразиха мнения и, бивайки 
предизвикани от другите групи, предоставиха аргументи за и против.

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/11338

https://4cs7.webnode.com/romania/democracy-in-our-lives-magazine/
https://twinspace.etwinning.net/11338%20
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2.3 Примерни eTwinning дейности
Децата трябва да бъдат научени да ценят демокрацията като начин на живот; 
необходимите умения за изграждане на демокрация не се развиват автоматично, 
така че преподаването на демокрация означава да подготвим децата да 
станат граждани, които ще съхраняват и формират демокрацията в бъдеще. 
Следователно демокрацията трябва да бъде ключов аспект във всяка форма на 
образование от най-ранната възможна възраст. Демократичното образование е 
поощряване на любопитството, дискусиите, критичното мислене и умението да 
се носи отговорност за собствените действия. Такива образователни резултати 
се постигат най-добре чрез действие. Децата трябва да разбират ключовите 
концепции на демокрацията, но животът и действията в демократична среда са 
най-добрият опит. Училищата, институциите, детските клубове, организациите 
и семействата, които зачитат демократичните принципи и имат истински 
демократични структури, служат като най-добрите модели за подражание, 
помагащи на децата да научат какво представлява демокрацията. 

„Изключително важно е да се насърчава култура на демокрация 
и човешки права сред децата и младите хора, тъй като нагласите 
и поведението се формират от ранна възраст и могат да бъдат 
решаващи при определянето на бъдещото им участие в обществени 
дела.“ Заключения на Форума на Съвета на Европа за бъдещето на 
демокрацията, юни 2007 г.

Правата на човека и демокрацията са реципрочни понятия. Правата на човека 
формират основата на всяка демократична система, но те се нуждаят от тази 
система, за да бъдат защитавани и гарантирани. 

Следните дейности могат да бъдат интегрирани в eTwinning проектите, за да 
подобрят разбирането на учениците за демократичното участие.

„Посетител от друга планета“
Учениците са насърчавани да използват въображението 
и творчеството си, за да моделират и създадат кукла 
посетител от друга планета, която да разменят с 
партньорските училища. Учителите канят учениците 
да помислят какво би искал да узнае за хората един 
посетител от друг свят и да нарисуват рисунки, за да 
му обяснят какво означава да си човек. Рисунките и 
размислите на всяко партньорско училище се споделят 
в TwinSpace и различните гледни точки се обсъждат в 
клас.

Възраст: 4-7  |  Инструменти: материали за творчество, пастели, моливи, 
боички, хартия
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„Честване на Световния ден на децата“
Всяка година на 20-ти ноември отбелязваме Световния ден за правата на 
децата. Във всеки клас учениците обсъждат Конвенцията за правата на детето 
и съставят списък с 10-те най-важни за тях права. Партньорите работят заедно, 
за да постигнат консенсус относно списък с 10 права на децата, с които всички 
са съгласни. След това всеки клас избира едно от правата и рисува нещо 
представително за него или на хартия, или с помощта на онлайн инструмент. 
Всички рисунки се споделят в TwinSpace и се разпечатват от партньорите. 
Накрая, учениците създават видеоклипове, в които казват правата на собствения 
си език. Всички видеоклипове се събират, за да се направи едно общо видео, 
където можем да видим и чуем правата на различни езици.

Възраст: 4 -7  |  Инструменти: YouTube, хартия, Colorillo

„Правата на моето кученце“
Партниращите си класове използват плюшени 
играчки кученца като талисмани и ги изпращат 
едни на други. Учениците кръщават кученцето и 
обмислят какво му е нужно, за да бъде щастливо, 
здраво и в безопасност, фокусирайки се върху 
това кой отговаря за осигуряването на нещата, 
от които то се нуждае. Когато класът определи 
нуждите, учителят пита дали кученцето има право 
на тези нужди. 

След като се грижат за кученцето играчка в продължение на няколко дни, 
учениците са помолени да размишляват над това от какво се нуждаят децата за 
щастлив, безопасен и здравословен живот и кой отговаря за осигуряването на 
тези неща. Учениците обсъждат правата на децата и споделят своите отговори с 
партньорите си. След това децата избират дадено право и създават произведение 
на изкуството, което се качва в TwinSpace на проекта. Като кулминация на проекта 
всяко училище може да състави изложба от художествените творби.

Възраст: 5-10  |  Инструменти: хартия и пастели, Artsteps

„Рекламиране на правата на човека“
След като изучат и обсъдят Конвенцията на ООН за правата на детето6, 
учениците от всички партньорски училища са помолени да изберат право, което 
биха искали да проучат по-задълбочено. В зависимост от техния избор, се 
създават международни групи от по 4-6 души, на които се възлага да направят 
кратка телевизионна реклама, осведомяваща хората за определено право. Те 
подхождат към своята реклама по различни начини, например: история, която 
разиграват; песен, която изпълняват; комикс, за който рисуват сториборд; 

6 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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интервю с експерт. След като решат каква е концепцията, 
се организира онлайн среща с партньорите за обмен на 
идеи и обратна връзка. След срещата групите могат да 
започнат да работят върху своите реклами и когато са 
готови, да ги публикуват в TwinSpace, за да се определят 
най-популярните от тях чрез гласуване.

Проектът може да приключи с кратка онлайн среща за 
обсъждане на въпроси като: кой се нуждае от обучение за 

правата на децата, защо е важно хората да знаят правата си и рекламите добър 
начин ли са да се сподели това важно послание?

Възраст: 8-15  |  Инструменти: видеоконференции и онлайн срещи, 
PollEverywhere, Dotstorming

„Лишаване от човешки права“
Учителите споделят следната история с учениците си: „Вчера журналист 
написа история, която разгневи изтъкната политическа фигура. На 
следващия ден трима мъже нахлуха в дома на журналиста и го отвлякоха. 
Никой не знае къде е той и никой не го търси официално“. Учениците 
са помолени да прочетат Всеобщата декларация за правата на човека7 

 и да определят кои конкретни членове са нарушени. След това работят в 
международни екипи, за да пишат до министъра на правосъдието, изтъквайки 
нарушаването на тези права и настоявайки за предприемане на действия или 
за вестникарска статия, която описва случилото се. Учениците трябва да се 
съсредоточат върху езика и тона, които използват, в зависимост от аудиторията, 
за която пишат.

Възраст: 10 -14  |  Инструмент: MeetingWords

Игра „Отгатни правата“
Учениците се запознават с това какво се има предвид под права на човека, 
като прочитат Всеобщата декларация за правата на човека. След това избират 
време, в което да се свържат с партньорите си чрез видеоконференция и 
да играят играта. Ученик от всеки клас получава едно човешко право, което 
трябва да нарисува, като учениците от другия клас се опитват да отгатнат кое 
е правото. Ако отговорят правилно, печелят точка. Във втория рунд ученик от 
другия клас рисува едно човешко право и така класовете се редуват, като всеки 
ученик получава възможност да рисува. Победител е класът с най-много точки. 
Те могат да рисуват само картинки; не са разрешени цифри или думи и не е 
позволено да се говори.

Възраст: 10-15  |  Инструменти: хартия, химикалки, моливи, пастели, 
видеоконференции и онлайн срещи

7 https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
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„Вашите права свършват там, където започват моите“
Всеки партньор организира дебат за същността 
на свободата на словото и правото на защита от 
дискриминация. Учениците са насърчени да споделят 
мненията си и да обсъдят своя житейски опит. 

Учителят създава нов TwinBoard и моли учениците от 
всички партньорски училища да изразят мнението си, като 
отговорят на следните въпроси: 

• Къде свършват правата на индивида и къде започват 
тези на групата?

• Могат ли границите между тях да се променят?
• В кои случаи?

Учителят насърчава учениците да напишат съвместно стихотворения, 
постановки или кратки истории за инциденти, свързани с проблеми с правата 
на човека, които те или техните приятели и семейство са срещнали. Учениците 
могат да работят в международни групи, а резултатите могат да бъдат 
представени в електронна книга.

Възраст: 12 -18  |  Инструменти: TwinBoard, MeetingWords, Issuu, Calameo

„Права на човека и вземане на решения“
Учителят създава Padlet с три колони (1. Във всички случаи, 2. В повечето 
случаи, 3. В някои случаи) и поредица от твърдения, които учениците ще трябва 
да категоризират, работейки в международни групи от по 4-6 души. Учениците 
трябва да използват чата на TwinSpace, за да проведат вътрешногрупови 
дискусии и да достигнат до консенсус по всяко твърдение. Те трябва да добавят 
твърденията към Padlet стената, без да гледат избора на другите групи.

Седмица по-късно класовете се срещат онлайн и обсъждат твърденията, по 
които групите са достигнали до различни заключения. Те дискутират и дебатират, 
докато цялата група постигне общо съгласие. Може да им бъде дадена свобода 
да преформулират твърденията, за да достигнат до консенсус.

Възраст: 15-18  |  Инструменти: чат, видеоконференции и онлайн срещи
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3. Критични мислители в безопасно 
училище

3.1 Овладяване на медиите: развиване на 
умения за критично мислене по отношение на 
стереотипите и предразсъдъците

Карен Полак
Международен ръководител 
на проекта „Истории, които 
докосват: Инструментариум 
за борба с дискриминацията“, 
Къщата на Ане Франк, Амстердам

През 2016 г. Мрежата от експерти, работещи по 
социалното измерение на образованието и обу-
чението, докладва за някои предизвикателства и 
възможности, пред които е изправена Европа във 
връзка с нарастващото етническо и религиозно 
многообразие. Сред основните заключения беше, 
че учебните програми трябва да съответстват по-
вече на многообразието и да бъдат по-приобща-
ващи. Партньорското обучение беше споменато в 
доклада като един от относително новите и ефек-
тивни методи за създаване на приобщаващи клас-
ни стаи. Една от предпоставките за приобщаващи 
класни стаи е младите хора да се ангажират да 
участват активно в нашите общества и да допри-
насят за демокрацията като граждани. И всичко това започва с развитието на 
техните умения за критично мислене8. За тях е важно най-напред да помислят 
за собственото си място в обществото, за изборите, които правят, и за влияние-
то на тези избори върху другите. Развитието на умения за критично мислене 
започва с това преподавателите да не налагат на учениците собствените си 
отговори на сложни въпроси, свързани с многообразието и дискриминацията.

Няма лесни или „правилни отговори“, които да дадем на нашите ученици. Те 
трябва сами да открият защо хората имат различни мнения и чувства относно 
идентичността и многообразието и различни реакции спрямо дискриминацията. 
Добре ръководената дискусия доказано ангажира учениците и води до 
себепознание, но въпреки това повечето учители не са обучени как да насочват 
разговорите по чувствителни и сложни теми.

Моник Екман, почетен професор в Училището за социални дейности към 
Университета за приложни науки Западна Швейцария в Женева, е описала 
подробно значението на признанието на социалната позиция на индивида 
във връзка с дискриминацията. Именно благодарение на нейния принос 

8 Това също беше препоръчано на държавите членки от Съвета на ЕС („Препоръка относно утвърждаването 
на общите ценности...“, 22 май 2018 г.): да продължат да подобряват критичното мислене и медийната 
грамотност (...), за да повишат осведомеността за рисковете, свързани с източниците на информация, и да 
помогнат на младите хора да упражняват критичното си мислене.
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започнахме да мислим за конкретна инициатива, която да се насочи към 
тези проблеми, и това доведе до проекта „Истории, които докосват“.

Истории, които докосват

Инициативата „Истории, които докосват“ 9 беше разработена, за да създаде 
защитена среда, онлайн и офлайн, за разглеждане на сложни и чувствителни 
теми като дискриминация, липса на приобщаване и многообразие.

„Истории, които докосват“ е онлайн инструмент, произхождащ от печатни учебни 
материали за антисемитизъм и други форми на дискриминация, разработени 
от Къщата на Ане Франк в сътрудничество с ODIHR (Служба за демократични 
институции и права на човека/OSCE)10. Между 2007 г. и 2017 г. проектът 
се разрасна до 15 страни, като всяка от тях осигури национални версии на 
материалите, с общо основно съдържание, но специфично за отделните 
държави. Тези материали включиха гласовете на младите хора, които разказват 
за своята идентичност и своя опит, като отправна точка, свързвайки миналото 
и настоящето, за да накарат учащите да се замислят за приемствеността. Бяха 
добавени задания, насърчаващи учениците да разсъждават над изборите, 
които правят, когато са изправени пред дискриминация. 

Борба със стереотипите: ролята на медиите

В проекта „Истории, които докосват: Инструментариум за борба с 
дискриминацията“ девет организации от седем европейски държави работиха 
заедно, за да създадат многоезичен онлайн инструмент, включващ пет модула, 
които превеждат учениците през редица дейности. По-общо казано, проектът 
цели да докосне учениците – да ги накара да изпитват емпатия към другите, да 
придобият нова гледна точка за света около себе си и да допринасят активно за 
промяната; също така включва записки и експертни съвети за учителите.

Международната група експер-
ти (учители по история и езици, 
преподаватели по правата на 
човека и социални психолози, 
както и други) наскоро откри, че 
има много ключови теми, по 
които екипът на проекта не 
може да постигне консенсус – 
отразявайки ситуацията в на-
шите общества и класни стаи. 
Боравенето с многообразие от 
мнения стана неразделна част 
от начина, по който работи „Ис-
тории, които докосват“. 

  9 „Истории, които докосват“ е международен проект, насочен към деца на възраст 14 години и нагоре, 
иницииран от Къщата на Ане Франк и осем партньорски организации и подкрепен от „Еразъм+“ и фондация 
EVZ. Достъпен е безплатно на английски, немски, унгарски, словашки, полски, украински и холандски език.

10 Вижте http://tandis.odihr.pl/ за онлайн публикации на повечето езикови версии.
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Сред разглежданите теми в онлайн инструмента са: как се използват стереотипите 
в медиите, как се възпроизвеждат предразсъдъците и как това може да окаже 
въздействие върху начина, по който гледаме на света около нас.

Разделът „Овладяване на медиите“ започва с искане учащите да разгледат 
собственото си медийно „потребление“: 

Всеки ден правим избор за медиите, които „слушаме“, които влияят 
върху това как виждаме света около нас. Но понякога те също така ни 
ограничават. Нека да разгледаме „средата“, която си създаваме. Как можем 
да филтрираме съобщенията и да бъдем критични?

Учениците са помолени да оценят доколко са правдоподобни техните източници 
на информация и често са неочаквано критични. Въпреки това обаче, може да 
не им е лесно да изразяват мненията или притесненията си относно своята 
идентичност и да реагират на дискриминация. „Истории, които докосват“ 
създава необходимата защитена среда за обмен на мнения, онлайн и офлайн.

Реклама от 19-ти век

Един от медийните уроци включва разглеждане 
от учениците на реклами, съдържащи редица 
сексистки, антисемитски, расистки, анти-
ромски и анти-ЛГБТ+11 образи. Важно е да се 
осъзнае, че някои от тези образи могат да 
бъдат обидни, но и че мненията могат да се 
различават. Учениците използват метода 
„видимо мислене“. Тази методология им 
помага да забавят темпото, да видят повече и 
да разберат собствения си процес на обучение.

В случая с рекламите, които включват расистка 
реклама на сапун от 19-ти век, „Истории, които 
докосват“ пита:

  Какъв стереотип е използван в това 
изображение?

  Как е представен стереотипът?
  Защо рекламните агенти използват стереотипи?

Работата с исторически реклами илюстрира социалните промени, но също така 
може да обърне внимание на учениците, че не е имало толкова много промени, 
колкото навярно им се струва. 

От речника на www.storiesthatmove.org:

Стереотипи - широкоразпространена, но прекалено опростена представа 
за конкретна група. Те могат да бъдат позитивни, негативни или неутрални. 
Стереотипите могат да накарат хората да преувеличават различията между 
групите – или разглеждайки ги погрешно като еднородни, или фокусирайки се 
само върху разликите.

11лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални + други групи на сексуални и полови малцинства

http://www.storiesthatmove.org
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Предразсъдъци - предубеждения, основани на признаци като пол, сексуална 
ориентация, етнически произход или религия. Предразсъдъците не се основават 
на разума или на действителен опит; те са предимно негативни; и често се 
използват, за да оправдаят дискриминацията. За разлика от стереотипите, 
предразсъдъците са емоционално заредени. Хората често имат несъзнавани 
предразсъдъци, които именно поради това трудно се преодоляват.

3.2 Вдъхновяващи eTwinning проекти
Европейската работна група по гражданство 12 отбеляза, че една демократична 
и приобщаваща училищна култура, която цени многообразието и активно 
осигурява защитена среда за диалог и дискутиране на спорни въпроси, е 
ключова за социално-емоционалното обучение, интелектуалното развитие и 
придобиването на социални и граждански компетенции.

На фона на това трябва да се подчертае, че общността на eTwinning е особено 
чувствителна към въпроси като електронна безопасност, тормоз, реч на омразата 
и фалшиви новини. Редица проекти в платформата разглеждат тези теми, като 
насърчават аналитичното мислене и предоставят възможност на учениците 
да споделят и обсъждат мнението си в една приобщаваща атмосфера в клас. 
Електронната безопасност в частност, е включена в повечето проекти като начална 
дейност, чрез която учениците се запознават с нетикета на проекта и често именно 
те са тези, които създават правилата за онлайн поведение за своя проект. 

В редовете, които следват, ще намерите някои примери за проекти, засягащи 
тези въпроси: 

  „Грижи се за мен – Грижи се за себе си“

Възраст на учениците:  
10 - 15

Страни:  
Франция, Италия, Полша, 

Португалия, Украйна

Както научихме в увода, създаването на възможности учениците да 
размишляват над многообразието, и осигуряването на възможности, в които 
учениците могат да се учат от връстниците си и да обсъждат деликатни 
въпроси като тормоз, са ключови елементи на приобщаващите класни стаи. 
„Грижи се за мен – Грижи се за себе си“ предоставя възможност да се направи 

12 Работната група на програма „Образование и обучение 2020“ за популяризирането чрез образование на 
гражданските и общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация през 2016-2018, ”Елементи 
на рамката за политики”
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именно това. По време на проекта учениците бяха помолени да насърчават 
позитивно поведение чрез дейности за борба с тормоза, опознавайки други 
култури, езици и традиции. Работейки в международни групи, учениците 
създадоха две еко дървета с правила за позитивно поведение, които послужиха 
като отправна точка за учениците в цялото училище. Различните дейности, 
включително видеоконференциите, обменът на писма, плакатите и летният 
лагер по английски, се фокусираха върху дейности за борба с тормоза, като 
същевременно популяризираха културната толерантност и езиковите умения. 
Освен това учениците създадоха комикс за борба с тормоза и видеоклипове, 
които да покажат емоционалното въздействие на тормоза. Летният лагер беше 
отлична възможност всички ученици да се съберат на едно място и да работят 
в групи със смесен състав. Учениците работиха с връстници с различни нива 
на езикови умения, сътрудничейки си, учейки се едни от други и упражнявайки 
демокрация. Учениците имаха възможност да вземат решения по време 
на различните фази на проекта – от материала, който биха използвали, до 
финалната структура на разработката им.

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/23318

 „Медийно образование: от пасивни консуматори към 
активни създатели“

Възраст на учениците:  
12 – 20 

Страни:  
Гърция, Италия, 

Португалия, Словакия, 
Испания

Както научихме от проекта „Истории, които докосват: Инструментариум за борба 
с дискриминацията“ изследването на собственото медийно потребление е 
важно, за да може да се оцени достоверността на източниците на информация, 
които използваме, независимо дали са социални медии, филми, новинарски 
канали, песни и т.н. Оценявайки тези източници на информация, учениците 
имат възможност да мислят критично и да анализират трудни теми, да участват 
в дискусии и да разберат какво представляват тяхната идентичност и тяхната 
система от ценности и вярвания. Проектът беше вдъхновен от Скот Джейсън, 

https://twinspace.etwinning.net/23318
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главен редактор на The Orion към Калифорнийския държавен университет, 
който твърди, че демокрация, която няма информирана общественост, е 
обречена на упадък, затвърждавайки факта, че грамотността и демокрацията си 
взаимодействат в динамична реципрочност. Пет класа обединиха сили в проекта, 
фокусирайки се върху медийното образование и използвайки практически подход 
като основен метод на преподаване. Учениците се научиха да използват прости 
технологии и техники за медийна продукция, като създадоха медийни продукти 
под формата на видеоклипове, съвместен вестник, уебсайт и контрареклами 
по три основни теми: джендър стереотипи; здраве; начин на живот и глобални 
проблеми. Те споделиха и сравниха различните си възгледи за медийните 
ресурси и тяхната употреба от национална гледна точка, научавайки се да мислят 
критично и да бъдат активни, размишляващи и анализиращи хора, а не пасивни 
консуматори, които лесно биват манипулирани. По време на проекта учениците 
създадоха плакати, видеоклипове, анимации, трейлъри, корици на книги, игри 
и рекламни брошури, които повишиха осведомеността по въпроса. Учителите 
също създадоха голяма база с планове на уроци, презентации и придружаващи 
материали за преподаване на медийно образование и грамотност посредством 
практически подход.

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/940

 „Бъди приятел, а не насилник“

Възраст на учениците:  
13 - 15

Страни:  
Франция, Гърция, Италия, 
Полша, Румъния, Турция

Както научихме от „Истории, които докосват“, добре ръководената дискусия 
ангажира учащите и води до самопознание, което от своя страна помага на 
младите хора да говорят за идентичността и преживяванията си. Също така 
проучването на това как са представени в различни медии чувствителните 
теми, е интересно упражнение, което позволява на учениците да създадат 
собствено съдържание с по-голяма осведоменост. В проекта „Бъди приятел, 
а не насилник“ учениците разгледаха теми като реч на омразата, физическо 
насилие и кибертормоз, създавайки и преглеждайки различни медийни 
източници. Учениците проучиха заедно проблема и причините за него, видовете 
тормоз и дефинициите за него, а също и как е представен в песните, филмите 
и другите медии. След това организираха кампания за борба с тормоза, в която 

https://twinspace.etwinning.net/940/home
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се фокусираха върху повишаване на осведомеността за проблема с насилието 
между връстници. Кампанията беше осъществена в международни групи, като 
всяка група написа сценарий и създаде нов медиен канал – комикси, посветени 
на различни аспекти от тормоза. За да повишат осведомеността по темата в 
цялото училище, учениците подготвиха плакати срещу тормоза, които също 
така бяха част от конкурса за лого на проекта. Учениците поканиха членове от 
местните общности да участват в създаването на стенописи, призоваващи за 
спиране на всички форми на насилие.

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/46541 

 „Изкореняване на насилието над жени“

Възраст на учениците:  
14 - 19

Страни:  
Франция, Италия, 

Португалия, Испания, Турция

Карен Полак подчертава колко е важно да позволим на учениците сами да 
изследват различни теми, като им се даде възможност да изследват мястото 
си в обществото, изборите, които правят и начина, по който това оказва 
влияние върху другите. Този проект се фокусира върху основните права на 
човека: правото на живот без физическо и емоционално насилие и правото 
на зачитане на телесната и психическата неприкосновеност. По време на 
проекта учениците разгледаха темата за насилието над жени от различни 
гледни точки, включително: как дезинформираността, особено в социалните 
медии, се използва срещу жените; феминизъм и противопоставяне срещу 
него; проблеми, свързани с правата на човека като цяло. Учениците научиха 
за своите национални конституции и за Хартата на ЕС за правата на човека, и 
взеха предвид правните аспекти, когато обсъдиха ценности като равенство и 
достойнство и корените на демократичното участие за всички полове. 

В течение на проекта учениците се информираха и повишиха осведомеността 
си за равенството между половете и правата на жените, създавайки 
информационни кампании в своите училища и съвместно онлайн списание. За 
кампаниите си те използваха Pow toon, рисунки, презентации и разказана игра-
история за жени, които са успели да се спасят и са съобщили за насилника. 

https://twinspace.etwinning.net/46541
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Онлайн списанието включва статии с „вдъхновяващи жени от настоящето и 
миналото, докосващи лични истории и впечатляващи речи“. Списанието беше 
създадено от учениците съвместно, с помощта на Padlet, където те споделяха, 
коментираха и гласуваха за най-добрите статии. 

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/52985

 

3.3 Примерни eTwinning дейности
Училището играе ключова роля в живота на учениците и е необпходимо да 
осигурява среда, в която учениците могат спокойно да изразяват мнението 
си и да бъдат уважавани. Учителите трябва да мотивират учениците си да 
участват активно в училищния живот и да постигнат консенсус за общите 
правила. Усъвършенстването на умението на учениците да мислят критично 
е от решаващо значение и става по-лесно, когато учениците разговарят и си 
взаимодействат помежду си. Работейки заедно по разрешаването на проблеми, 
споделяйки мисли и обсъждайки теми, те могат да изградят връзки между 
идеите, да намерят грешки или несъответствия в разсъжденията и да оценят 
аргументите. В следващите редове можете да намерите някои дейности, които 
ще ви помогнат да развиете уменията за критично мислене на учениците от 
всички възрасти.

„Думите и поведението ни могат да наранят другите“
Всеки клас изрязва едно голямо хартиено сърце, което 
да използва по време на онлайн срещите. Всички 
споделят примери за неща или думи, които хората 
правят или казват и които нараняват техните чувства. 
За всеки пример учениците сгъват хаартиеното сърце. 
След това учениците споделят положителни думи или 
неща, които ги карат да се чувстват добре. За всеки 
от тези примери те разгъват сърцето. С малките 
ученици учителят превежда примерите на езика на 
комуникация. 

След като всички класове са споделили примерите си, учителите питат 
учениците как изглежда сърцето. Учениците ще разберат, че поведението, което 
наранява, винаги оставя видими следи.

След онлайн срещата учениците могат да се държат мило и да накарат 
връстниците си да се почувстват добре.

Възраст: 5 - 8  |  Инструменти: видеоконференции и онлайн срещи, хартия

https://twinspace.etwinning.net/52985
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„Игра за сортиране на тема „тормоз“
Учителите и учениците обсъждат различни форми на тормоз, като например 
физически, вербален, социален, и предоставят примери за всеки вид. Един 
учител събира примерите за тормоз от всички партньори и създава игра за 
сортиране, в която учениците трябва да напаснат примерите за поведение 
с типа тормоз, например редовното удряне на някого е физически тормоз, а 
подигравките във връзка с това, че някой не е добър в областта на спорта, са 
вербален тормоз. Учениците могат да играят играта и да сортират поведенията, 
които техните връстници са добавили. По време на онлайн среща те могат да 
разсъждават за възможни действия, които да предприемат, когато се сблъскат 
с инциденти на тормоз. 

Освен това могат да споделят тази онлайн игра с другите класове в своето 
училище, за да повишат осведомеността.

Възраст: 8 - 15  |  Инструменти: ClassTools.net, видеоконференции и онлайн 
срещи

„Твоите думи могат да наранят 
чувствата ми“
Учителите създават Padlet с две колонки и канят 
всички ученици да запишат обидни коментари, 
които чуват в училище. Учениците трябва да 
решат дали коментарът е „Дразнещ/Закачлив“ 
или „Изключително болезнен“ и да го поставят 
в съответната колонка. Когато всички партньори 
добавят коментарите си, учителите организират дискусия в клас със своите 
ученици и проверяват дали едни и същи думи са попаднали и в двете колонки. 
След това те задават на учениците да категоризират думите според външен 
вид, способности, сексуалност, етнически произход. След като учениците 
разсъждават върху темата, работят в международни групи и предлагат начини 
да се спре речта на омразата в училище. Ще трябва творчески да измислят 
начин, по който да представят своето предложение, като например плакат, 
видеоклип или комикс.

Възраст: 8 – 15  |  Инструменти: Padlet, Canva, ToonDoo, Thinglink, Blaberize

„Етикети и стереотипи“
Учителите провеждат дискусия с учениците относно въздействието на стереотипите 
и етикетирането върху индивидите и върху групите от хора. Двамата партниращи 
си учители избират няколко снимки, които показват хора в различни страни 
и обстановки, и ги споделят помежду си, така че учениците да не са запознати 
със снимките. След това, по време на онлайн среща, партньорите се редуват и 
поставят снимка на челото на един от учениците, като децата от партниращия клас 



Ако не в училищата, то къде? Учим и практикуваме демокрация с eTwinning
36

гледат снимката и казват думи, които изразяват общото мнение на обществото за 
човека на снимката. Тези думи могат да бъдат позитивни или негативни. Всички 
думи се записват и ученикът е помолен да отгатне идентичността на човека от 
снимката въз основа на отговорите на другите.

След като бъдат използвани всички снимки, учениците могат да обсъдят защо 
етикетите и стереотипите са несправедливи и каква е ролята на медиите за 
поддържане на етикетирането и стереотипизирането. Учениците могат да 
проучат допълнително как реагират на същите снимки другите хора от тяхната 
общност. Въз основа на своите констатации те могат да решат как да се насочат 
към тези проблеми по-задълбочено.

Възраст: 10-14  |  Инструменти: снимки, видеоконференции и онлайн срещи

„Детективи на фалшиви новини“
След дискусия с целия клас за фалшивите новини, за 
последствията от тях и за начина, по който да оценим кое 
е вярно и кое не, учениците от всяко партньорско училище 
подготвят викторина за своите връстници. Въпросите 
трябва да съдържат истински и фалшиви снимки и истории, 
като връстниците следва да решат кое е вярно и кое не. 
След като викторините станат готови, те биват публикувани 
в TwinSpace и учениците са поканени да се включат в тях. 
Победителите от всеки клас ще получат сертификат, който 
ги отличава като Изтъкнати детективи за фалшиви новини! Като допълнителна 
дейност учениците могат да обсъдят истината зад фалшивите снимки и истории.

Възраст: 12-18  |  Инструменти: Kahoot, Quizziz

„Какво означава за вас речта на омразата?“
Всички партньорски училища обсъждат онлайн речта на омразата и споделят 
всякакви инциденти, случили се с тях или с други хора. Учителите карат 
учениците да проверят дефинициите за „онлайн реч на омразата“ и да ги 
споделят във форум.

След като разгледат различните дефиниции за реч на омразата, учениците 
създават своя собствена дефиниция. Те биха могли да започнат, като обсъдят 
какво не е онлайн реч на омразата. Например: Онлайн речта на омразата не 
е когато някой туитва подкрепящо изказване от рода на „Справи се чудесно, 
супер много се гордея с теб!“ или „Онлайн речта на омразата не е груба или 
обидна“.

Може да е по-лесно да се състави разширена дефиниция: такава, която дава 
пример за понятието и разяснява на всички какво представлява онлайн речта 
на омразата. Малко вероятно е тази дефиниция да бъде едно-единствено, 
кратко изречение.
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Учителите създават международни групи и задават на учениците да 
пресъздадат/предадат дефиницията по по-интересен и ангажиращ начин. 
Те трябва да изберат медиите, с които обичат най-много да работят, като 
например анимация, меме, стихотворение, рап и т.н. След това учениците 
могат да гласуват за най-доброто от всяка категория. И накрая, учителите карат 
учениците да обсъдят как произведението може да бъде популяризирано, така 
че да повиши осведомеността за това какво представлява речта на омразата.

Възраст: 12-16  |  Инструменти: Biteable, Kapwing, хайку или акростихове, 
Rhymezone (Дейност от проекта Selma, hacking hate: https://hackinghate.eu/)

„Медии: права, свободи, пропаганда“ 
Учителите канят учениците си да проследят медийното отразяване на текущи 
събития по телевизията, радиото, вестниците и онлайн, и да съберат и 
публикуват най-интересните статии/видеоклипове/текстове в Padlet. Каква е 
връзката между пропагандата и правата и свободите на хората? Учителите 
обсъждат това с учениците си и организират онлайн сесия с техните партньори. 
Могат също така да поканят експерт за допълнително обсъждане на темата.

Възраст: 13-18  |  Инструменти: TwinBoard, видеоконференции и онлайн 
срещи, Padlet

https://hackinghate.eu/
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4. Млади лидери, мислители,  
носители на промяна

4.1 Предоставяне на възможности на младите 
хора да участват в обществото

„С напредване на годините това, което жените и мъжете ще открият, 
е, че най-трайният и ползотворен образователен опит идва не от 
конкретната информация, предоставена по време на уроците в клас 
или от изучаваните учебници, а от ценностите, придобити по време на 
активна ангажираност със значими въпроси. Ние постигаме нещо за 
себе си, само когато ценим проблемите и тревогите на другите – и само 
когато виждаме собствения си живот като част от една много по-голяма 
социална цел” (Manning Marable, 1997)

Основното право на децата да участват 
в събития, свързани с живота им, 
сравнително наскоро беше признато 
в Конвенцията за правата на детето 
(1989).

Възрастните имат важна роля в това 
да се гарантира, че децата биват 
насърчавани да изразяват свободно 
мнението си по значими за тях въпроси. 
Правото на децата да бъдат чути 
обхваща всички действия и решения, 
които засягат живота им: в рамките на 
семейството, училището, общността 
им и на национално ниво. Трябва да 
се обръща дължимото внимание на 
мнението на децата, когато се взимат 
решения. 

В своя доклад „Участието на децата: 
от токенизъм към гражданство“, 
публикуван от Изследователския 
център Innocenti на УНИЦЕФ, Роджър 
Харт приспособи стълбата за участие 
- концепция, разработена от Шери 
Арнстайн и отнасяща се до участието 
на гражданите във вземането на 

Осем нива  
на участие  
на младите хора  
(Hart 1992:8.)
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решения (1969) – така че да включва децата. Стълбата обяснява различните 
степени на участие в проекти, вариращи от манипулация вместо реално участие 
в долната част на стълбата до инициирани от децата и споделени с възрастните 
решения в горната част (вижте изображението)

Научаваме, че в качеството си на основно право на гражданството, участието 
се дефинира като „Процес на споделяне на решения, които засягат живота на 
човека и живота на общността, в която той живее“ (Hart, 1992). Според Харт не 
трябва да очакваме младите хора изведнъж да станат ангажирани граждани на 
възраст 16, 18 или 21 години, без да са имали предварителен опит с това какво 
значи да използват гласа си, да се организират и да влияят на своя живот. Това 
означава, че разбирането на демократичното участие и увереността и умението 
да се участва могат да бъдат постигнати единствено постепенно чрез практика 
и тази практика трябва да бъде интегрирана в обучението. 

Стълбата е направила много за повишаване на осведомеността за токенизма13, 
декорация14, манипулиране, експлоатиране и злоупотребяване с децата от 
страна на възрастните в името на детското участие. Независимо от това все 
още има прекалено много случаи, в които децата са заседнали на долните 
стъпала на стълбата. Например децата са свикнали да изразяват мненията на 
възрастните или са помолени да казват и правят неща, които са от полза за 
възрастните, а не за самите тях. 

Младите хора трябва да могат да правят избор толкова, колкото и хората на 
всяка възраст (Chanoff, 1981). Целта на образованието обаче не е просто да 
се предостави на учениците избор, а и конкретни възможности да действат 
съобразно знанията си, да измислят решения и да променят и трансформират 
съществуващите структури, така че светът да стане по-добро място за всички 
(Westheimer & Kahne, 1998).

В този случай ролята на учителите е от решаващо значение. Учителите трябва 
да искат мнението на учениците и да им дават гласност и пространство да 
изразяват своите виждания и да действат съобразно тях. Младите хора са 
лидерите днес, а не утре. Има редица примери за млади хора, които са надигнали 
глас, участвали са активно в своето общество и са довели до промяна. В тази 
глава ще споделим два такива примера.

13 Токенизъм се използва в стълбата на Харт, за да опише „онези случаи, в които децата привидно имат глас, 
но всъщност имат много малък или никакъв избор за темата или начина на изразяването му, и много малка 
или никаква възможност да формулират собствените си мнения“ (p.9, Hart, 1992

14 Декорация се отнася, според Харт, до онези „чести случаи, когато на децата се дават подаръци, като 
тениски, свързани с някаква кауза, и те могат да пеят или да танцуват на дадено събитие, облечени с 
тези дрехи, но нямат почти никаква представа за какво става въпрос и нямат дума в организирането на 
събитието“ (p.9, Hart, 1992)
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„Европа на път 6: в каква посока?“

Сандра Кебеде
Интервюиращ / блогър  

 Team Blue

„Европа на път“ (Europe on Track, EoT) https://www.
europeontrack.org е проект, който цели да повиши 
осведомеността, да създаде пространство за 
дискусия и да сондира мненията на младежта в 
Европа по важни социални въпроси. Иницииран от 
AEGEE Европа, той е под шапката на проекта 
„MyEuropeMySay“, външен проект на AEGEE за 
младежко участие, капацитет на младежките 
организации, европейско гражданство и ценности и 
официални начини за участие. Първото издание на 
проекта беше през 2013 г.

С подкрепата на програма „Еразъм+“, проектът 
„Европа на път“ даде възможност на шестима посланици в два екипа (по 
един видеооператор, един фотограф и един интервюиращ в екип) да пътуват 
с влак през 20 града за един месец и да изнесат семинари, да интервюират 
млади хора и да организират събития в сътрудничество с 200 доброволци от 
над 20 града в Европа. Тъй като местните организатори членуват в AEGEE, 
е налице тясно сътрудничество в организирането на стъпките за осигуряване 
на необходимите връзки между темите на „Европа на път“ и тези, които са от 
значение за общността на посещаваните младежи. Проектът извлича полза 
от своя масов подход и от многообразието на посланиците и организаторите, 
които предоставят възможности за взаимно обучение.

Тази година е шестото издание, озаглавено „Европа на път 6: в каква 
посока? Търсим бъдещето на Европа чрез младежко участие“. То целеше 
да идентифицира и обсъди критичните въпроси в Европа и да предостави 
възможност на младите европейци да бъдат участници в днешната демокрация. 
„Европа на път“ дава пример: екипът и посланиците на проекта се състоят от 
млади хора, които активно създават материални резултати на всяка спирка, 
като например статистика за чувството на (европейско) гражданство на 
участващите младежи, а също и видеоклипове, снимки и публикации в блог. 
Освен това посещаващите работните семинари се запознават с техния местен 
клон на AEGEE и с редица методи за младежко участие, изграждайки капацитет 
във всяка посетена от посланиците местна общност. И накрая, седмица след 
изборите за Европейски парламент, резултатите и бъдещето на Европа бяха 
обсъдени по време на открита конференция в Аликанте и с това започна 
трансферът на знания за следващото издание.

Още за MyEuropeMySay: https://myeuropemysay.eu/

Още за AEGEE: https://www.aegee.org/

https://www.europeontrack.org/
https://www.europeontrack.org/
https://myeuropemysay.eu/
https://www.aegee.org/
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Семена за интеграция

Джудит Лантай
Служител по проекти и политики15 

За да насърчи приобщаването на учениците с бежански и мигрантски произход, 
Организационното бюро на европейските ученически съюзи (OBESSU) 
провежда програма, наречена „Семена за интеграция“ (Seeds for Integration). 
Учениците и ученическите съюзи от цяла Европа, които проявяват интерес да 
участват активно и правят така, че гласът им да бъде чут и/или предприемат 
действия, могат да кандидатстват за микрогрантове за изпълнение на проекти, 
насочени към постигането на тази цел.

През 2015 г., когато обхватът на миграцията в Европа стана значителен, 
Ирландският съюз на учениците от средните училища (ISSU) забеляза, че 
учениците с бежански и мигрантски произход в ирландската образователна 
система се сблъскват с редица трудности, посещавайки училище. Мнението на 
ISSU беше, че както ирландската образователна система, така и училищната 
среда не са подготвени да подпомогнат цялостната интеграция на тези ученици. 
Пречки, като например невъзможността да се участва в ученически съвети и 
извънкласни дейности, означаваха, че тези ученици често не могат да изразят 
притесненията и желанията си. 

ISSU кандидатства за безвъзмездна помощ по програмата „Семена за 
интеграция“, за да работи по този проблем. Съюзът започна с провеждането 
на консултация, където учениците с мигрантски и бежански произход 
бяха поканени да споделят своите мисли за приобщаването в училищата. 
Озаглавено „Инструментите на ISSU за приобщаващи училища“, събитието 
беше спонсорирано, така че всички ученици имаха възможност да се възползват 
от безплатен транспорт до мястото. Всъщност в крайна сметка се осъществи 
цялостен анализ на пречките в рамките на самата организация, който помогна на 
училищата да станат по-приобщаващи за в бъдеще. Много ирландски ученици, 
които проявиха интерес към темата, също присъстваха и беше постигнат ясен 
консенсус какви стандарти са необходими на училищата, за да създадат по-
приобщаваща среда. 

В резултат на този процес беше създадена Хартата на ISSU за приобщаващи 
училища и с полученото финансиране по проекта, организацията успя да я 
сподели с всяко училище в Ирландия. Това е документ измислен, написан и 
разработен от учениците, за да се фокусира върху интеграцията на мигранти 

15 OBESSU е платформата за сътрудничество между националните ученически съюзи, действащи в областта 
на средното общо и професионалното образование в Европа
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и бежанци в средните училища в Ирландия. В Хартата е изложен обетът, който 
училищата и учениците трябва да спазват, за да направят училищната среда 
по-приобщаваща – както за учениците с мигрантски и бежaнски произход, така 
и за ирландските ученици – и всеки да може да изрази мнението си и да се 
включи във всички демократични процедури в училище. В политически аспект 
Хартата също получи внимание; министърът по въпросите на интеграцията 
посети обявяването на Хартата и проектът разпали по-широка дискусия за 
приобщаването в училищата.

Още за програмата „Семена за интеграция“: https://seedsforintegration.org/

Още за OBESSU: https://obessu.org/ 
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4.2 Вдъхновяващи eTwinning проекти
В съответствие с призива на Роджър Харт да се предоставят възможности 
на младите хора да вземат решения и да играят активна роля в училище и 
в обществото, eTwinning проектите дават възможност на учениците да играят 
активна роля при определянето на формата и посоката на техните проекти. 
Вземайки предвид това, мисията на eTwinning подчертава, че:

Учениците играят роля за развитието на eTwinning училището. Те популяризират 
eTwinning сред учителите (както сред тези, които вече участват, така и сред 
тези, които все още не) и родителите, действайки като движещ фактор и като 
застъпници за всякакви иновации в педагогиката и използването на технологии.

Това може да се случи чрез активното участие на учениците в проекти, където те 
могат да изследват различни обществени въпроси, да дебатират и да предлагат 
решения на проблемите. Това е и в съответствие и с Препоръката на Съвета на 
Европа (2019), която подчертава колко е важно да се предоставят възможности 
на младите хора да участват в демократични процедури и да се ангажират с 
обществени дейности, като проявяват критичност и отговорност. В този раздел 
можете да намерите някои проекти, в които учениците се научават да поемат 
инициатива, а гласът им бива чут в училището и в общността им.

„Чрез демокрация към грамотност“

Възраст на учениците:  
3 - 12

Страни:  
Исландия, Полша, 
Словения, Испания

Както научихме от увода към тази глава, участието не започва на 16 или 18 
години, и този проект показва, че демократичното участие може да започне 
още в предучилищна възраст. Проектът изследва разбирането за демокрация 
и грамотност в предучилищните заведения. Към темите за демокрация 
се подхождаше ежедневно и чрез цялостен училищен подход, в случая с 
испанското училище, където в проекта участваха четири класа от четири селца. 
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Четирите класа са от селски район и в тях учат 38 ученици на възраст от 3 до 
12 години. Този проект им даде възможност да се свържат и да работят заедно 
в сътрудничество с партньорите си.

Проектът беше разделен на четири различни области на фокус: ролята на 
учителите като фасилитатори на учебния процес; учениците като ръководещи и 
моделиращи собствения си учебен процес; участие на родителите и общността 
и, накрая, как ежедневните задачи и средата могат да подпомогнат обучението 
на учениците чрез демокрация, подобрявайки тяхната грамотност. По време на 
проекта децата често работиха по двойки или в екипи и разгледаха редица теми 
чрез експерименти, свободна и ръководена игра, екскурзии и посещения на 
различни институции в своите общности. Следвайки идеите на децата, учителите 
бяха отворени към по-нетипични дейности, като например: събиране на миризми 
от бърлога на дракон, създаване на книгата "Как да мяукаме?" или правенe 
на торнадо и облаци, илюстриране на истории чрез рециклируеми материали 
и още много други. Демократични ценности като уважение, сътрудничество, 
подкрепа, мъдрост, мир, приятелство и още много бяха упражнени и обсъдени 
чрез създаването на  видеоклип , озаглавен „Изграждане на ценности“. Децата 
също така участваха в „Детския съвет“, където поеха ролята на възрастни в 
училището и разбраха за отговорностите и нуждите на тяхното общество, 
предлагайки решения и инициирайки действия, като например събиране на 
продукти за приют за животни.

Децата имаха много възможности да развият грамотността си, научавайки се да 
четат, обогатявайки речника си и работейки върху знанията и разбирането си.

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/36323

 „Влюбен съм в зелената планета Земя“

Възраст на учениците:  
7-17

Страни:  
Хърватия, Италия, Румъния, Тунис

Осигуряването на конкретни възможности учениците да действат съобразно 
знанията си и създаването на решения, които да направят света им по-добро 

https://twinspace.etwinning.net/36323/pages/page/245937
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място, са в основата на участието и ангажираността на учениците. В този проект 
учениците показаха, че любовта e не само думи, a преди всичко действия, и 
обичта към зелената планета означава да се предприемат конкретни стъпки за 
това да я направим такава. Поставяйки акцент върху активното гражданство, 
учениците участваха в доброволчески дейности, служейки като положителни 
модели за подражание в своите училища и общности. Това включваше 
почистване на училищните дворове и засаждане на дървета по случай Деня 
на дървото, за да се повиши осведомеността за екологията в техните училища. 
Учениците създадоха кампании за борба със замърсяването, работейки в 
съвместни международни екипи. Всеки екип разгледа конкретен аспект на 
замърсяването, изследвайки причините, последиците и възможните решения. 
Чрез проучване, танци, засаждане на дървета и обмен на идеи учениците имаха 
уникалната възможност да вдъхновят връстниците си и цялата общност да 
предприемат действия за един по-зелен свят.

Цялата извършена работа може да бъде намерена в издадената от учениците 
електронна книга, която би могла да вдъхнови училищната общност и родителите 
с креативни решения, предложени от учениците. 

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/70029

  „СПЕЕЕШНО! Европа чука на вратата!“

Възраст на учениците:  
9-11

Страни:  
Гърция, Испания

Както научихме от проекта на OBESSU „Семена за интеграция“, откритата 
дискусия и повишаването на осведомеността за обществените проблеми често 
са първата стъпка за иницииране на промяна в нашата среда. Този проект 
показва как това се осъществява на практика. Учениците проучиха най-напред 
как се обработват отпадъците, как работи рециклирането, какво е изчерпване 
на природните ресурси и как работят сметищата. След това те участваха 
съвместно в европейски кампании по темата за опазване на природата. В 
първата кампания, „Действие за изменение на климата“, учениците създадоха 
съвместна електрона книга с плакати, в която показаха на света причините 
за изменението на климата и последиците от това. Също така те създадоха 

https://twinspace.etwinning.net/70029/home
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съвместни видеоклипове, представящи действия, които всеки от нас може да 
предприеме, за да намали екологичния си отпечатък. Във втората кампания, 
„Европейска седмица за намаляване на отпадъците“ (ЕСНО), учениците 
работиха в международни екипи, за да изготвят еко-календар за 2018 година 
с предложения и истории за екологията и околната среда, повишавайки 
осведомеността за важността от намаляването, повторното използване и 
рециклирането на отпадъците. Накрая, в третата кампания, „Да почистим 
Европа“, учениците разпространиха посланието за екологично съзнание в 
световен мащаб, като създадоха заедно музикално видео на песен с добре 
позната мелодия, която изтанцуваха паралелно във всеки клас.

Чрез тези практически дейности, учениците се ангажираха с активно гражданство 
и допринесоха за това да направят своите общности по-зелени и по-екологично 
насочени.

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/45884 

  „WHF: с малко помощ от приятелите ми“

Възраст на учениците:  
10 -15

Страни:  
Гърция, Турция, Украйна

Както научихме, ключови компетенции за активно гражданство, като например 
решаване на проблеми, критично мислене и самоорганизация, могат да бъдат 
придобити чрез участие в училищни проекти. Проектът беше разработен в духа 
на тази идея и ангажира учениците чрез съвкупност от задачи за решаване 
на проблеми и комуникационни предизвикателства. За да станат учениците 
активни граждани, те трябваше да идентифицират и да решат реални проблеми 
в своите общности заедно с партньорите си. Проектът беше организиран в 
четири фази: Ангажиране: Начертаване на план: Предприемане на действия 
и Отпразнуване, следвайки формулата на организацията на д-р Джейн 
Гудол Roots and Shoots16 . Най-напред учениците споделиха вдъхновяващи 
истории за национални носители на промяна и се включиха в онлайн и на 
място изследвания на местни и глобални проблеми. След това участваха в 
демократични процеси, като например гласуване и обсъждане на проблеми в 
международни групи, предлагайки насоки за действие и постигайки консенсус 

16  https://www.rootsandshoots.org/ 

https://twinspace.etwinning.net/45884%20
http://www.rootsandshoots.org/
https://www.rootsandshoots.org/
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за съвместната си дейност. Накрая си сътрудничиха, за да реализират общите 
си планове и предложения за решаване на проблемите „с малко помощ от“ 
партньорите по проекта, семейството и експертите.

Вдъхновени от своите национални носители на промяна, партньорите по 
проекта идентифицираха местни и глобални проблеми, описаха ги в Tricider 
и добавиха аргументи към тези, които сметнаха за най-сериозни. След като 
обсъдиха проблемите онлайн, те гласуваха за проблема, който искат да 
решат заедно. По време на една от онлайн срещите учениците предложиха 
решения на проблема с бездомните животни. Всяка международна група 
взе различно решение и го приложи в своята местна общност с помощта на 
местните организации за защита на животните. Действията, предприети от 
учениците, бяха публикувани в Sway презентация, озаглавена „Бездомните 
животни: проблем за отстраняване“. Този проект подхранва европейската 
демократична култура чрез гласуване и дискусии с международни партньори 
по време на онлайн срещи. Проектът също така се опитва да развие нагласа за 
социално предприемачество у учениците и да насърчи предприемачеството 
като преносимата компетенция „за превръщане на идеите в действия, за 
планиране и управляване на процесите, за постигане на целите, която 
е свързана с активното участие в обществото и ... със стартирането на 
начинания ... със социална стойност“. (EntreComp, 2016). 

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/28045

  „Истината зад палмовото масло“

Възраст на учениците:  
13 - 15

Страни:  
Италия, Литва, Испания

Да бъдеш информиран е съществена стъпка към активно участие, тъй като само 
чрез придобиване на знания човек може да реши какви действия да предприеме. 
В този проект учениците се потапят по-дълбоко в проблема за производството 
и използването на палмово масло в ежедневните продукти. Учениците бяха 
насърчени да изследват употребата на неустойчиво палмово масло в своите 
страни и работиха съвместно по създаването на план за действие. Те също така 
влязоха в различни роли, като например собственик на плантация за палмово 
масло, активист за правата на човека, природозащитник, козметик, и трябваше да 

https://twinspace.etwinning.net/28045
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анализират възгледите на тези хора по теми като: злоупотреба с човешките права 
на работниците, екологични проблеми, рискове и ползи за здравето и т.н.

Най-успешният резултат от този проект беше създаването и реализирането 
на Международна конвенция за неустойчиво палмово масло. По време на 
конвенцията учениците разработиха програми, създадоха презентации и изнесоха 
речи според зададената им роля.

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/47543

 „Трансмисия за глобалните цели“

Възраст на учениците:  
14 - 17

Страни:  
Франция, Гърция, Италия, 
Ирландия, Полша, Испания

Целите на ООН за устойчиво развитие са променящи света цели, които ще на-
ложат глобално сътрудничество през следващите години. Приемайки, че де-
цата са лидери на днешния ден, шест училища обединиха сили, за да популя-
ризират идеята, че учениците имат съществена роля в приноса за устойчиво 
бъдеще. По време на проекта учениците разгледаха въпроси относно проак-
тивността и устойчивостта на нашата планета, като например: Какво можем да 
направим като граждани? Как можем да окажем влияние в нашата общност, за 
да направим света по-добро място? Учениците работиха съвместно в междуна-
родни групи, където обмениха идеи и измислиха практически решения на тези 
въпроси и на други предизвикателства, пред които ще се изправят до 2030 го-
дина. В резултат от това бяха създадени съвместно електронно списание и ра-
диопрограма. И двете им позволиха да обменят идеи и да осигурят практически 
решения на различни проблеми в техните общности. След това посланието за 
устойчивост и екологично съзнание беше споделено с общностите.

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/46178

https://twinspace.etwinning.net/47543
https://twinspace.etwinning.net/46178/home
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 „Училище 21, дигитално и социално ваше“ 

Възраст на учениците:  
15 - 17 

Страни:  
Чехия, Германия, Унгария,  

Полша, Румъния

Този двугодишен проект започна с предварително проучване на различните 
практики и методи, използвани за включване на общественополезен труд в 
учебните програми на участващите страни. Тъй като доброволческите практики 
и общественополезният труд варират във всяка страна, партньорите решиха 
да създадат обща рамка, в която учениците могат да развият заедно уменията 
си за сътрудничество, дигиталните и езиковите си умения, като същевременно 
допринасят активно за обществото. По време на проекта учениците участваха 
в редица дейности, свързани с обществено полезен труд, включително работа 
с бежанци, подпомагане на деца с увреждания, посещения на сиропиталища, 
приюти за животни, спасителни отряди и социално изключени деца. Във 
всяка фаза от проекта учениците изследваха прилагането на правата на 
човека в екстремни ситуации и действаха като доброволци в своите общности 
или в тези на партньорите. Също така учениците споделиха презентации 
за бежанците и начина, по който техните страни се справят с миграцията, 
за участието на спортисти в параолимпийските игри, за приобщаването на 
млади хора с увреждания в училищата и за това как местните организации 
прилагат дейности за корпоративна социална отговорност в своите региони.  
По време на проекта учителите подпомагаха процеса на активно обучение и 
участие. Учениците и учителите участваха в дейности за набиране на средства 
и заедно се включиха в общи дейности в техните общности. 

Най-забележителните събития бяха публикувани в двумесечен бюлетин по 
проекта, който обобщи последните проектни дейности и предостави актуални 
новости за настоящия училищен живот и за други събития в партниращите 
страни. В края на проекта цялото съдържание на бюлетините беше обединено 
в една брошура, достъпна в дигитален и в печатен формат.

Линк към TwinSpace на проекта: https://twinspace.etwinning.net/44282

https://twinspace.etwinning.net/44282
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4.3 Примерни eTwinning дейности
Демократичните принципи трябва да навлизат в училищните структури и 
учебната програма и трябва да се считат за стандартна практика в училищата. 
Педагозите трябва да проявяват уважение спрямо мнението на децата и да 
им позволяват да придобиват гласност чрез създаването на детски органи 
за вземане на решения и посредничество между връстниците, доверявайки 
се на децата да организират мероприятия и предоставяйки им възможност 
да се самоорганизират по демократичен начин. От съществено значение е 
педагозите да предоставят на децата конкретни възможности за обучение, за 
да изследват проблеми, да обсъждат, да формулират мнения, да дебатират и 
да предлагат стратегии за справяне с конфликти и за постигане на разумни 
цели. Подобен опит от участие е особено овластяващ и помага на децата да 
разберат, че участието е усилие, което си заслужава. Изграждането на значимо 
участие изисква да се формират лидерските умения на децата, да им се даде 
възможност да развият способностите си и да бъдат оборудвани с инструменти, 
за да станат значими социални участници. 

„Семената на отговорността“
Учителите провеждат дискусия с учениците си относно 
растенията и цветята в тяхната страна. След това 
проверяват метеорологичните условия в страните 
на партньорите и, въз основа на проучването, им 
изпращат семена, които могат да виреят там. След 
като получат семената, те провеждат друга дискусия 
със своите ученици относно това колко са важни 
нуждите, които семената, и по-късно растенията, 
ще имат, и разпределят различните отговорности 
между учениците. Когато растенията започнат да 
растат, партньорите създават онлайн дневник, в 
който споделят снимки и информация за напредъка 
на растенията. 

Възраст: 4-6  |  Инструменти: Storybird, Storyjumber

„От вдъхновение към действие“
Учителите започват, като вдъхновяват своите ученици с важни исторически 
фигури, променили света чрез действия. Работейки в международни групи, 
учениците могат да проучат живота на герои (национални или международни), 
които са допринесли за превръщането на тяхното общество в по-добро място. 
Учителите могат да започнат, като ги насърчат да обсъдят значението на някои 
бележити цитати от тези важни хора.
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Например: Мартин Лутър Кинг Младши: „Най-важният, най-настойчивият въпрос 
в нашия живот е: Какво всъщност правиш ти за другите?“

След като проучат заедно в международни екипи и представят живота и 
действията на тези вдъхновяващи хора, учениците могат да изпробват 
конкретни начини, чрез които да допринесат за своите общности: да посетят 
дом за възрастни хора; да изчистят публичен участък; да засадят цветя; да 
организират панаир за продажба на домашно печени неща или събиране 
на играчки и дрехи за даряване и т.н. В последствие учениците могат да 
обменят опита си от тези доброволчески дейности и да създадат „наръчник за 
доброволчество“, съдържащ съвети за това как да намерят възможности да 
допринесат за своите общности.

Възраст: 6-18  |  Инструменти: видеоконференции и онлайн срещи, Twinboard, 
Google Docs, Madmagz

„Създаване на собствена микродържава“
Партньорите започват с проучване на това кои са 
основните общи елементи между страните: 

Суверенитет: притежаване на статут на суверенна 
държава, включително посланически обмен, приемане 
на паспорти, членство в международни организации. 
Това обикновено включва притежаване на действителна 
територия (земя).
Знаме и национален химн: приети и използвани, за да 
представляват държавата.
Конституция или набор от основни закони, спрямо които 
функционира правната система на страната.
Правителство: избрано и структурирано според конституцията.

Учениците могат да работят в международни групи, като всяка група се 
фокусира върху един аспект от въображаемата държава. В началото на 
проекта учениците и учителите обсъждат и решават кои ценности са важни за 
тях в тяхната въображаема държава. Учениците могат да създадат собствена 
конституция и дори да гласуват за своите лидери. В края на проекта може да 
се проведе дискусия за това как бихме могли да направим нашите общности 
подобни на създадените в проекта идеално общество и държава.

Възраст: 6-18  |  Инструменти: видеоконференции и онлайн срещи, TwinBoard, 
Google Draw, Canva
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„Международният клуб за правата на 
човека“
След като учениците се запознаят с Всеобщата 
декларация за правата на човека, учителите ги канят 
да предприемат действия, като създадат международен 
клуб за правата на човека. Учениците могат да гласуват 
за техния международен съвет, да определят целта на 
техния клуб, да проведат конкурс, за да изберат символ 
на клуба, да създадат членски карти и да започнат да провеждат онлайн срещи. 
Клубът може да има редица роли и да провежда най-различни дейности, като 
например: да покани експерти в училището, които да говорят за правата на 
човека, да си сътрудничи с други организации, да участва в доброволчески 
дейности, да информира другите класове за правата на човека и т.н.

Възраст: 10-18  |  Инструменти: Canva, TwinSpace, видеоконференции и онлайн 
срещи 

„Да споделяш, значи да си загрижен“
Учениците идентифицират проблеми, пред които е изправена местната им 
общност, като например: бездомни хора, некачествени пътища, мръсен плаж 
и т.н. След това обсъждат местните проблеми с партньорите си и си помагат 
взаимно да намерят идеи за решения. Те също така се опитват да намерят 
начини да популяризират дейностите си и да привлекат повече хора да 
участват чрез плакати, публикации в социалните медии, сътрудничество с 
местните власти и с други НПО-та. Училищата съставят планове за действие и 
започват да ги прилагат. Учениците организират ежемесечни онлайн срещи, за 
да докладват и да планират какво следва.

Възраст: 10-18  |  Инструменти: видеоконференции и онлайн срещи, Spark, 
Canva 

„Пробни избори: всеки глас е от значение“
Учителите обясняват на учениците си, че чрез тази дейност ще участват в 
демократични методи за вземане на решения. Пробните избори имат за цел 
да имитират действителните избори и често се използват, за да запознаят 
учениците или новите избиратели с изборния процес. Учителите винаги трябва 
да провеждат дискусия за това защо е важно гласуването и да подчертават, че 
всеки глас е от значение. 

Учениците от всички партньорски училища ще гласуват за 
кандидата с най-добър план за тяхното училище. Всяко 
партньорско училище може да има двама представители, 
които ще трябва да подготвят своята кампания. В един 
по-дългосрочен проект учителите биха могли да обединят 
учениците в екипи, които да застанат зад всеки кандидат и 
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да направят плакати, листовки и изявления, и да проведат онлайн дебат или 
дискусия, където кандидатите да представят плановете си. 

Партниращите си класове могат да създадат действителна избирателна секция, 
преструктурирайки класната стая както е необходимо. Те дори могат да създадат 
документи за самоличност, с които учениците да разполагат за идентификация 
при регистрацията по време на гласуването, примерни бюлетини, литература 
за кампанията и други образователни материали. След като всички училища 
гласуват, учителите организират онлайн среща, за да обявят резултатите и да 
определят следващите стъпки.

Възраст: 12-18  |  Инструменти: видеоконференции и онлайн срещи, хартия, 
избирателна секция

„Среща на върха по критичен въпрос“
Учениците избират критична тема за своя дебат, например „бързо намаляване 
на емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове чрез преминаване 
към чисти енергийни източници“. Едно от партньорските училища е за, а другото – 
против. Партньорите проучват темата, разиграват процеса на законотворчество 
и подготвят своето становище. По време на онлайн срещата партньорите 
споделят позицията си и виждат как могат да работят заедно, за да измислят 
постижим план.

Възраст: 14-18  |  Инструменти: видеоконференции и онлайн срещи 

„Силата на петициите“
След групова дискусия с учениците учителите ги канят 
да се спрат на проблем, който ще подкрепят и който 
ще привлече вниманието на общността и на вземащите 
решения. Учителите трябва да помогнат на учениците да 
намерят общ проблем и предложено решение и след това 
да им помогнат да създадат ефективна петиция, като вземат 
предвид външния вид, заглавието и изложението на целите. 
Когато петицията е готова, се провежда специална онлайн 
обучителна сесия, която да предостави на учениците съвети 
за това как най-добре да подходят към хората, за да подпишат петицията, 
например учениците трябва да бъдат готови да обяснят идеите си, да останат 
вежливи и проявяващи уважение, дори ако някой им откаже, и да се опитат да 
се обръщат към хората с усмивка и т.н. 

Учениците също така биха могли да организират онлайн петиция. След като 
съберат достатъчно подписи, те избират внимателно получателя, по един във 
всяка партнираща страна, и се уговарят да я представят лично.

Възраст: 14-18  |  Инструменти: Avaaz.org, Change.org
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Заключения

Тазгодишната тема на eTwinning – „Демократично 
участие“ – идва в много важен момент. Ако е вярно, 
че демократичните процеси никога не са се свеждали 
само до официални избори, също e все по-очевидно, 
че гласът на хората – така нареченото обществено 
мнение – се формира, представя и понякога се 
използва неправилно по нови и непредсказуеми 
начини. Политическото представителство, особено 
през последните две десетилетия, рязко се измести 
от традиционните партии и организации към 
разпръснати движения, понякога манипулирани от 
социалните медии, което прави нашето общество 
ликвидно – ако перифразираме Зигмунт Бауман – 
както и начина, по който се постига консенсус. 

Каква е ролята на по-младите поколения във всичко това? Как могат 
образованието, училищата и учителите ни да предоставят възможности на 
учениците, така че те да изиграят определена роля в нашето общество? 
Училищата способни ли са да се обърнат към основателните очаквания на 
учениците? Интересно е, че известната климатична активистка, младата 
шведска ученичка Грета Тунберг, започна борбата си чрез „училищна 
стачка“, вероятно усещайки, че гласът й би могъл да бъде чут, като не ходи 
на училище, а вместо това стои пред парламента на страната си с огромен 
плакат, гласящ “skolstrejk för klimatet”. Хиляди ученици последваха примера 
й, също напускайки временно училищата и допринасяйки за включването на 
тази тема в политическия дневен ред. Но имаше ли образованието роля в 
този процес? Ангажираността на Грета дължеше ли се на дискусия с нейните 
учители, на урок, в който е участвала, на проект, от който е била част? 
Образованието създало ли е подходящия контекст за хилядите Грети, които 
излизат на улиците, призовавайки за действия срещу климатичната криза? 
Нямаме отговор на тези въпроси, но се надяваме, че училищната система 
е положила основите за това младото поколение да запретне ръкави и да 
направи нещо. Този порив да се направи нещо е, накратко, демократичното 
участие. 

Както видяхме в настоящата публикация, Европейският съюз, образователните 
власти в държавите членки и други институции, като например Съвета 
на Европа, подновиха своя ангажимент, формализиран в конвенции, 
ратифицирани от стотици държави, в инициативи на местно и национално 
ниво, за силна подкрепа на гражданското образование. Училищата имат 
ключовата роля да гарантират, че младите поколения „учат и практикуват 
демокрация“. Това означава изграждане на знанията, развиване на уменията 
и нагласите, които са в основата на гражданската компетентност, включително 
зачитане на демократичните ценности и основните права. Това също така 

Санти Симека
Проектен мениджър, 
Централно звено за 
координация на eTwinning
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означава „учене чрез правене“. Всеки в училище има роля: училищните 
ръководители трябва да допуснат споделено лидерство и да подготвят 
условията за това да се премине отвъд традиционните предмети и методи 
на преподаване; учителите са приканени да се развиват професионално и 
да намерят връзките между учебната програма и обществените тенденции, 
учениците трябва да действат – и да бъдат признати – като агенти на 
промяната. Местната общност също играе важна роля в подкрепата на 
този процес: училищата, родителите, асоциациите, общините – всички те 
са част от една и съща екосистема, която трябва да обгрижва и отглежда, 
отчитайки приносите на всички. Като колективно усилие следва да работим 
върху едно по-приобщаващо, демократично, автентично образование, 
което се занимава с това, което наистина е от значение (климатична криза, 
толерантност, уважение, мултикултурализъм и още много) и подготвя младите 
граждани за утрешния ден. 

Тази книга демонстрира, че има училища, учители и проекти, които подготвят 
почвата младите хора да станат мислители и ангажирани граждани, готови да 
излязат извън зоната на комфорт на училището си. eTwinning предоставя на 
тези учители необходимите инструменти, контекст, вдъхновение и признание. 
Това, което четете в настоящата публикация, са само няколко от многото 
успешни дейности, които превръщат индивидите в общност, създавайки 
предпоставки младите хора да кажат: „Да, аз съм от значение“. Защото 
отделните училища, учители и проекти рискуват да останат изолирани, 
безплодни опити, ако не оказват системно въздействие. Стотиците eTwinning 
проекти имат силата на демократично движение, ако се движат в една 
и съща посока, споделят практиките си и извличат полза от успехите си. 
Ако си помагат взаимно, ако получат видимост и признание, те ще станат 
широкоразпространени. 

Тази книга е посветена на всички мечтатели, а има много такива, които всеки 
ден променят света.
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