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Abstract: 2017 marks 20 years since the restora  on of the teaching of Religion to Bulgarian general schools. 
During this period, ini  a  ves are being developed in diff erent regions of the country to meet the ul  mate need 
for Chris  an educa  on in the whole of society. The most extensive in the last 7 years was the coopera  on be-
tween church, municipal and state ins  tu  ons in the sphere of religious educa  on, implemented in Kyustendil 
Municipality. This ar  cle summarizes the main features, best prac  ces and perspec  ves of this model of inter-
ac  on. This model can be successfully adapted to the diff erent condi  ons in the country.

Keywords: religious educa  on, coopera  on, church, municipal and state ins  tu  ons, Kyustendil Munici-
pality 

Училищното обучението по религия в европейската училищна система днес е обект на засилен об-
ществен интерес и задълбочени научни дискусии. Както отбелязва проф. Н. Богомилова, то се намира 
„в динамична ситуация и е в процес на трансформация” 1. Религиозната свобода и правото на образова-
ние са двата принципа, които влияят на неговото място в европейските образователни системи. В пове-
чето европейски страни прилагането на тези два принципа е довело до създаването на два сектора на 
религиозно образование – държавно, осъществявано в обществената образователна система и частно, 
основано на конфесионален подход. 2 Днес е налице възобновен интерес към начина на организация и 
функциониране на религиозното образование в държавните училища на ЕС. В това отношение сериозни 
са научните трудове на водещите религиозни педагози Фридрих Швайцер [1], професорът на Бирмингам-
ския университет Майкъл Гримит [2] и колегата му проф. Джон Хал3, Силвио Ферари4, британецът Робърт 
Джаксън5, ирландските религиозни педагози Нелсън6 и Норман Ридчарсън [3]. В България съвременни 
изследвания в областта на теорията и методиката на училищното обучение по религия са осъществени 
от проф. д-р Божидар Андонов7, доц. д-р Магдалена Легкоступ8 [4; 5] и ставрофорен иконом д-р Захарий 
Дечев9.

През 2017 г. се отбелязват 20 години от възстановяването на преподаването на Религия в български-
те общообразователни училища. През този период в различните региони на страната се оформят инициа-
тиви, предназначени да отговорят на острата нужда от християнска просвета в цялото общество. Най-ма-
щабно през последните 7 години е сътрудничеството между църковни, общински и държавни институции 
в сферата на религиозното образование, осъществявано в Община Кюстендил. В тази статия са обобщени 
основните характеристики, добри практики и перспективи на този модел на взаимодействие. Този модел 
успешно може да бъде мултиплициран и адаптиран към различните условия в страната.

Описание на модела
В областта на религиозното образование Община Кюстендил сътрудничи с учебните заведения в гра-

да и с Регионалния инспекторат към МОН. Необходимостта от духовна просвета и култура сред ученици-
те и децата мотивира Община Кюстендил да инициира и подкрепи проект „Религия с преподаване в учи-
лища и детски градини на територията на общината“. Общинската власт целенасочено работи по създа-
ването на необходимата организация за въвеждането на предмета, 10 като директно финансира препода-
ването на СИП Религия в общинските училища на региона. Това става със специално решение на общин-
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ския съвет. Средствата се отпускат на всички групи по Религия, сформирани в общинските училища неза-
висимо от бюджетите им. 11 Предимствата на тази финансовата подкрепа прави предмета приоритетен, 
защото:

  участието на общинската власт във финансирането и организацията на преподаването на Религия 
създава по-голямо доверие към предмета сред обществеността. Така родителите с по-голяма готов-
ност записват децата си да изучават Религия, тъй като не се страхуват, че това ще наруши светския 
характер на училищното образование;

  подкрепата на общината мотивира учители и директори да подобрят организацията и да обхванат 
повече ученици в групи по предмета.

Основната цел на програмата е Религията да бъде достъпен предмет за изучаване от децата на оне-
зи родители, които смятат религиозното образование за необходимо при развитието на духовната култу-
ра и за изграждането на моралния облик на техните деца. 

Същевременно Община Кюстендил подпомага организацията на обучението, неговото обезпечава-
не с учебни пособия и осигуряването на преподаватели с богословско образование. Предметът Религия 
се изучава като СИП по 1 учебен час седмично за ученици 1. – 7. клас и в детските градини за деца на 5 – 
7 годишна възраст. В някои училища предпочитанието е тематичната програма по религия да се изучава 
в училищни клубове „Християнски ценности“. 

Проектът стартира през 2010 г., когато са проведени срещи с директори на учебните заведения, с ро-
дители и учители с цел да се проследят нагласите, като обучението по религия се осъществява в някол-
ко училища и детски градини. След предоставената възможност за едногодишна пробация и проследе-
ната обратна връзка постепенно желанието за изучаване на предмета се усилва и днес той се препода-
ва във всички детски градини и учебни заведения в Кюстендил. 12 В периода 2013 – 2016 г. Религия в раз-
лични форми са изучавали повече от 1500 деца в Кюстендил. 13 За учебната 2016 – 2017 година е налице 
рязко повишаване броя на учениците, изучаващи предмета – 939, 14 което говори за промяна в нагласите 
на родителите, които откриват положителните страни на този вид обучение. Децата, изучавали Религия 
тази учебна година са разпределени в 63 групи, от които 27 – в детските градини, и 36 – в училищата. Съ-
щевременно съществуват и някои проблеми с възможността на всички желаещи да посещават предмета 
поради обективни фактори. Пример за това са пътуващите от селата деца, които си тръгват по-рано и ня-
мат възможност да останат за тези часове.

Организацията по създаване на групите се поема и от ръководствата на училищата или детските гра-
дини, подпомагани от Община Кюстендил и от преподавателите по Религия. Стремежът е да се обхванат 
всички желаещи да изучават този предмет. За целта часовете по СИП Религия се поставят в удобно за уче-
ниците време, осигуряват се учебни пособия, консумативи и необходимата за учебните занятия техника, 
оборудват се кабинети по религия. Работи се по одобрени от МОН програми.

Учебни помагала
Учебници, помагала и други необходими материали в преподаването се осигуряват със съдействие-

то на Община Кюстендил. Общината инициира и подкрепя издаването на поредица методически ръко-
водства и учебни помагала по религия „Пътека към доброто“ за детската градина и 1. до 4. клас с автор 
проф. Димитър Киров и колектив. Тези помагала се използват на територията на град Кюстендил, като са 
безплатни за учениците и учителите. По традиция на 15 септември всеки първокласник в града получа-
ва „Православен буквар“ с благопожелание за здраве, успехи в пътя на доброто и отлични постижения.

Учебните помагала по Религия, издадени от Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ с ав-
тор проф. Димитър Киров, са съобразени с учебните програми по отношение на целите и задачите на обу-
чението по Религия, очакваните резултати от обучението, обема на знанията, вида на уменията и основ-
ния понятен апарат.

Учебното съдържание, заложено в тях, започва с изброяване на факторите, определящи избора на те-
мите и техния ред: Православие, традиция, духовност, култура, просвета и нравственост. Структурирани 
са в 4-5 раздела (вж.: Таблица 1), като всеки един от тях има най-малко 5 и най-много – 9 теми. Една тема 
е предвидена за 1 учебен час. Темите се надграждат една друга. За всяка методическа единица разработ-
ването на учебното съдържание е извършено по следния модел: нови знания; затвърдяване на знанията; 
обобщаване на знанията; самостоятелна работа за оценяване постиженията на всеки ученик в овладява-
нето на дадената методическа единица.

Учебните помагала съдържат и допълнителни практически задачи, които служат за упражнение на 



88

Образование и технологии 8/2017

децата. В края на всеки учебник е включен тест по религия за изходно ниво, с който се оценява религиоз-
ната грамотност на учениците, както и анкетни карти № 1 и № 2, които се попълват от учителя и родите-
лите. В тях са поставени въпроси, свързани с оценката на предмета, полезен ли е за изучаване, с какво е 
помогнал и др. Накрая е поместено свидетелство за завършен курс по религия.

Фигура 1. Учебни помагала по Религия

Таблица 1. Учебно съдържание – раздели на учебните помагала по Религия
№ 
на 
раз-
дел

1. клас 2. клас 3. клас 4. клас

1
Под купола на 
храма

За какво разказва 
Библията? 
Началото на света

За какво разказва 
Библията? 
Библейски имена и 
събития

За какво разказва библията? 
Забележителни царе и пророци

2
Традиция и 
светци

Традиция и светци Традиция и светци Живот и учение на Спасителя

3
Начало на новата 
епоха

Начало на новата 
епоха

Традиция и добри 
дела

Църковен живот

4
Традиция и добри 
дела

Традиция и добри 
дела

Прослава на Иисус 
Христос

На прага на Българската 
православна църква

5
Възкресната 
светлина

Църковна и духовна 
просвета

Помагалата по религия разкриват на децата непреходните ценности на християнския морал. Предста-
вят основните християнски празници, подредени хронологично, традициите и символите, свързани с тях. 
Учениците се запознават с житията на по-известните светци, стимулира се развитието на религиозните 
представи за добро и зло, за благочестие и милосърдие, освен това се разширява сетивния кръгозор на 
децата чрез естетически и канонични изображения на икони и рисунки.

Графичният дизайн на учебните помагала са силната им страна. Като цяло авторите са наблегнали на 
онагледяването на информацията. Това е едно много голямо предимство, защото различите цветове и 
шрифтове правят голямо впечатление на децата и те запомнят повечето от информацията, любувайки се 
на илюстрациите. Всичко това позволява удачно съчетаване на обучаващата функция на учебника със за-
нимателна дейност, свързана с възрастта на учениците.
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Друго ценно предимство на разглежданите учебници са разнообразните възможности за оценяване 
и самооценяване на знанията и уменията, на постиженията на учениците. Има и задачи, предвидени за 
работа в групи и със състезателен характер. Това е от значение за формиране в децата от най-ранна уче-
ническа възраст на умения за работа в екип, умения за организация на работата и развитие на състеза-
телен дух. 

В началото на всеки раздел е представено неговото съдържание и илюстрация, близка до заглавието 
на темата. Всяка тема съдържа игра, стихотворение и задачи за работа, които биват давани от учителя за 
домашна работа или работа в клас.

Като пример ще представим тематичното съдържание на учебното помагало по Религия за 1. клас 
(Фигура 2). Учебното съдържание е структурирано в пет раздела, които са разделени на тридесет и една 
теми:

Фигура 2. Съдържание на учебното помагало по Религия за 1. клас15

Първият раздел е въведение в предмета Религия – Православие.Чрез него децата се запознават с ос-
новния символ на християнството – кръста Господен, православния храм – дома Божий и свещеника като 
основен посредник между Бога и хората. Освен това в децата се изграждат първоначални представи за 
богослужението и те се запознават с един от най-известните български светци – св. Йоан Рилски.

Вторият раздел проследява празничния богослужебен календар от празника на св. вмчк. Димитър Со-
лунски – 26.10. до празника на св. Николай Чудотворец – 06.12.

Третият раздел „Начало на новата епоха” проследява празниците, основаващи се на библейските съ-
бития от Бъдни вечер до Великия водосвет на 06.01. Именно раждането на Исус Христос, поставящо на-
чалото на новата ера е в основата на този раздел.

Четвъртият раздел започва с темата за Сретение Господне и продължава с поучителните притчи за ми-
тария и фарисея и блудния син. Разделът включва и урок за Господнята молитва „Отче наш” и завършва с 
входа към Великия пост – Сирни заговезни и урок за Неделя православна.

Пети раздел „Възкресната светлина” започва с празника свето Благовещение, обхваща празниците 
преди Великден, Лазаровден и Цветница и акцентува на празника на празниците – Възкресение Христо-
во. Следват уроците за Христовите ученици – апостолите, упражнение върху темата за първо върховни-
те апостоли св. Петър и св. Павел, упражнение върху темата за един от най-известните светци – св. Геор-
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ги Победоносец и завършва с урок за славянските просветители – св. Кирил, св. Методий и учениците им.
Всеки урок е разположен на две страници, в тях са включени най-различни въпроси, задачи, стихо-

ве. Задачите са от типа „разкрийте думата“, „оцветете скицата,“ „оградете излишните думи, „подреждане 
на думите в изречение,“ „познай правилното, описание по картина“ и много други разнообразни задачи 
свързани с обогатяването на религиозните знания. Предтавени са нови, непознати думи, които обогатя-
ват религиозните представи и духовна култура на учениците. Значението на някои от тях се разкрива в из-
речение, а на други – чрез думи, близки до тяхното значение.

Заглавията на методическите единици са кратко и точно споменати. Всяка една от тях е конструира-
на самостоятелно. По-голямата част от илюстрациите са икони, което обогатява зрителната памет на де-
цата и ги кара да разпознават лицата, изрисувани на тях. В много от задачите децата трябва да разпозна-
ят вида на лицата на илюстрациите и да разтълкуват кой как се чувства, как изглежа, как се моли, какво 
прави и др. В допълнителните практически задачи учениците рисуват, изрязват и конструират, очертават, 
подреждат редовете в стих и т.н.

В заключение може да се обобщи, че помагалото по Религия за първи клас, както и учебниците за 
другите възрастови групи, удачно и успешно интерпретират конкретното учебно съдържание, като при-
лагат оптимално съотношение между подходящо поднесени нови знания, затвърдяване, обобщаване и 
систематизиране и преговор на основните единици по Религии в съответния клас. Те са ценен принос в 
обучението както за учителите и учениците, така и за техните родители.

Списание
В рамките на проекта „Религия“ Община Кюстендил, съвместно с Руенски манастир „Св. Йоан Рилски“, 

с. Скрино, подкрепя и издаването на списание за православно детско творчество „Малки слънчогледи“.

Фигура 2. Списание за православно детско творчество „Малки слънчогледи“

Списанието дава възможност за приобщаване към православната традиция и припомня нашите бъл-
гарски народни обичаи. Предлагат се интересни и занимателни задачи, игри и забавни минути, свърза-
ни с християнските празници.

Съставител на списанието е Ивелина Николова, а редактори и консултанти – Магдалена Марино-
ва (Легкоступ) – консултант-методист, Десислава Кънчева, Костадин Бойчин, Любляна Начева, Христина 
Петрова, Калинка Пейчева – учители. Богословската редакция се прецезира от Йеромонах Йоан Пешев и 
проф. Димитър Киров. 

Чрез списанието за православно детско творчество „Малки слънчогледи“ учителите по Религия в гр. 
Кюстендил подаряват на всички деца приятни минути, изпълнени с творчество и вдъхновение, като вяр-
ват, че всяко детско сърце ще обикне добрите образи, които надничат от страниците на списанието и ще 
се старае чрез техния пример да обогати своята духовна съкровищница. 

Заключение 
В резултат на осъществения в рамките на периода 2010–2017 г. проект за преподаване на Религия в 
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детските градини и училищата на територията на Община Кюстендил вече е налице една добра практика 
на сътрудничество и приоритетно развитие на програмата. Създадени са:

  устойчив модел на взаимодействие между общинската власт и образователните институции по от-
ношение преподаването на религия;

  реален достъп до подходяща учебна форма за желаещите да изучават Религия;
  приемственост и последователност чрез създаване на постоянни групи в изучаването на Религия от 
детските градини през началния етап на училищното образование до гимназията.

На тази основа се наблюдават положителни резултати сред изучаващите Религия деца и подраства-
щи, които:

  получават религиозна култура и образование; 
  запознават се с християнския морал и ценностна система, които те да разпознават като позитивни 
и градивни в живота;

  намаляват отрицателното въздействие и проявите на стрес и агресия чрез изучаваните в часовете 
по религия добри примери и модели.

Чрез реализирания иновативен модел на подкрепа на религиозното образование в Община Кюстен-
дил се реализират очертаните от един от водещите европейски педагози Фридрих Швайцер пет стандар-
та за училищно обучение по религия [6], които са в тясна връзка с основната теза на настоящия доклад. 
Обучението по религия в Община Кюстендил доказва възможността и позитивите: 

(1) да се преподава в съответствие с критериите и качеството на общото образование; 
(2) да бъде обществено значимо и да дава своя принос към широкия спектър на светското образова-

ние; 
(3) да бъде ангажирано с процеса на формиране на мир и толерантност; 
(4) да се основава на правото на децата на религия и религиозно образование, което поставя детето 

в центъра на обучението; 
(5) учителите да бъдат специалисти.
В заключение можем да кажем, че реализираният в община Кюстендил модел на преподаване на ре-

лигия предлага примерните цели и задачи на това обучение в рамките на българското училище. Съще-
временно дава реални отговори и на основните въпроси относно съвременните измерения на обучение-
то по религия в системата на светското образование: защо, как, къде и пр. да дадем религиозна грамот-
ност на децата си?; какъв трябва да бъде статутът на учебния предмет религия в българската образова-
телна система?; необходим ли е той за нашите деца и за обществото като цяло?; какъв трябва да бъде 
учителят по религия?; какви качества трябва да притежава?; как религиозното образование може 
да спомогне за социалното и културно приобщаване в контекста на разнообразието? и много дру-
ги. Разрешаването на тези проблеми е предизвикателство пред българските преподаватели, учите-
ли и специалисти в областта на религиозната педагогика, гражданското и интеркултурното образование, 
за родителите и за всички онези, които се интересуват от училищното обучение по религия не само тео-
ретично, но преди всичко в конкретиката на практическото приложение и добрите практики, реализира-
ни чрез иновативно взаимодействие на местна, църковна и държавна власт.
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