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Abstract: the article presents the new textbooks on religion – christian-orthodoxy, published by the Holy 
synod of the Bulgarian orthodox Church – Bulgarian Patriarchate. the innovative in their content, the offered 
organizational forms, teaching methods and opportunities for pedagogical interaction are presented. on the ba-
sis of a study, including an analysis of the practical activities included in the curriculum of the textbooks for 6th 
and 7th grade, three main groups are distinguished: 

1) interactive, 
2) pictorial, visual and constructive creative and 
3) verbal-creative activities . 
the practical methods used are presented according to the frequency of their use. 
Keywords: textbooks on religion, Holy synod, innovations, educational content, practical activities
 

Общ контекст
учебниците осигуряват пътищата на учене, като създават връзка между учениците и учебното съдър-

жание, което трябва да усвоят [4, 80]. За съвременната педагогикка те представляват отправна точка за 
стимулиране и провокиране на творческите урочни дейности както на учителя, така и на учениците [3]. 
тяхното предназначение е не само да информират и обясняват, но и да мотивират, да поставят пробелем-
ни въпроси, да насърчават активното учене и изграждането на собствена позиция по проблемите [4, 92-
93]. днес учебниците не са само дидактическо средство, предназначено за самостоятелно учене на уче-
ника, а се превръщат в източници на идеи и дейности, в своеобразна рамка, която трябва да бъде правил-
но „прочетена“ от учителя и адаптирана спрямо познавателните нужди на учениците [1, 6]. 

учебникът по религия по смисъла на чл. 151, ал. 2 Зпуо е основно дидактическо средство, което под-
помага цялостното обучение на ученика по учебния предмет за овладяване на компетентностите, посо-
чени в учебната програма по религия. чл. 4., ал. 3 на наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните 
книжки, учебниците и учебните помагала регламентира неговото предназначение.

Фигура 1. Мирогледен модел на учебниците по Религия. [6, 147]
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предметът религия не е задължителен. той се изучава като избираем или факултативен учебен час 
и е част от българската общообразователна система още от 1998 г. със своя подчертан културоинформи-
ращ и нравствено формиращ характер обучението е съобразено със светския характер на българското 
образование, поради което предметът не може да бъде наречен вероучение. досега в обучението се из-
ползват само експериментални учебни помагала. първите учебници по религия – християнство-право-
славие влизат в образователната система през учебната 2020-2021 година. чрез тяхното учебно съдържа-
ние, включващо представи от религиозния, научния, философския и ежедневния мирогледи, обучение-
то по религия формира цялостна мирогледна картина. мирогледният модел на религиозно образование 
е конструиран и апробиран като приложим в процеса на обучение от д-р мирела кючукова (вж. Фиг. 1).

Иновации в учебниците по религия – християнство-православие, издание на Св . Синод на бПЦ – бП 
представените от издателството на св. синод на БпЦ – Бп учебници по религия – християнство-пра-

вославие от 1-и до 7-и клас са одобрени от мон по отношение на съдържание, графичен дизайн и полиг-
рафическа изработка като напълно съответстващи на държавния образователен стандарт за познавател-
ните книжки, учебниците и учебните помагала. те са първите официални синодални учебници по право-
славие след премахването на часовете по вероучение в края на 40-те години на ХХ век. отличават се с ви-
сокохудожествена нагледност, с научна педагогическа и богословска прецизност, съобразена с възрасто-
вите особености на учениците, с духовно-нравствена насоченост и иновативност на предложените съвре-
менни методи на обучение, с разнообразие от упражнения и практически дейности, с модерен дизайн и 
ясна структура, съобразена изцяло с одобрените от министъра на образованието и науката учебни про-
грами по религия. В осъществяването на това историческо по своя характер просветно дело на БпЦ-Бъл-
гарска патриаршия са включени изявени духовници, водещи български богослови, педагози-методици 
и учители по религия – християнство-православие, катехизатори, иконописци, художници, графични ди-
зайнери и фотографи. 

модерната визия и иновативна методика на синодалните учебници изпълняват важна мотивацион-
на функция, която стимулира познавателната дейност на учениците, допринася за формиране у тях на по-
ложително отношение към учебното съдържание. многобройните илюстрации са разбираеми и в син-
хрон с текстовия материал и с православната духовност. успешното интегриране на четивен и илюстрати-
вен материал поставя учениците в разнообразни ситуации, предоставя им възможност да мислят, да вли-
зат в различни роли и да общуват. [8] те се ориентират лесно в страниците им, оформени с цветни ленти 
с орнаменти за различните теми. В учебниците са използвани знаци за задачите и дейностите в него. до-
пълнително са предложени приложения, които съдържат поучителни разкази, стихотворения и пригоде-
ни за детското разбиране жития на светии. В учебниците за началния етап присъстват героите Вяра и Лю-
бо, които участват в различни сюжети с игри и творчески задачи. те въвеждат и улесняват възприемането 
на учебното съдържание, мотивират и създават интерес, създават възможности за игрова актуализация 
и затвърдяване на знания, умения и отношения. 

учебниците предлагат система от задачи за активно учене: решаване на творчески задачи и проблеми, 
креативни дейности, разработване на проекти, симулативни игри, генериране и представяне на идеи и др. 
увлекателно и достъпно са представени уроците за нови знания. усвоените знания и формираните умения 
се прилагат чрез разнообразни задачи за упражнение с различна степен на трудност, като за някои от тях са 
предложени варианти за работа в екип или за самостоятелно изпълнение. В началото и в края на учебни-
ка са предложени тестове със задачи за входяща и изходяща диагностика. тези иновативни в методиката, 
илюстрацията и дизайна учебници гарантират ефективен и интерактивен учебен процес.

Учебно съдържание
учебното съдържание е структурирано в раздели и теми, съобразени с одобрената от мон учебна 

програма по религия – християнство-православие. темите в учебниците са разработени като уроци за но-
ви знания, за упражнения и практически дейности, за обобщение и за контрол и оценка. 

учебниците за 1.-4. клас дават отговор на въпросите кой е Бог, какво е сътворението, какво са вяра-
та, надеждата, любовта, защо семейството е ценно, защо църквата е едно голямо семейство. те запозна-
ват малките ученици с най-съществените моменти от живота и дейността на господ иисус Христос, на Бо-
жията майка света дева мария, на светите апостоли. представени са житията, делата и чудесата на най-
почитаните у нас християнски светци, като в 3. клас се акцентира на просиялите в святост българи. деца-
та разбират за смисъла и значимостта на основните християнски празници и традиции. В достъпна за на-
чална училищна възраст форма се дава понятие за православната вяра, за храма като свещено място, за 
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молитвата като начин за общуване с Бога, с пресвета Богородица и със светците, както и за молитвеното 
предназначение на иконите. изучават се молитвите „отче наш“ и „Богородице, дево“. усвоява се алгори-
тъм за поведение в храма. децата се запознават с Библията като свещена книга на християните, в която 
Бог се разкрива като творец на света и човека, като Любящ Баща и като справедлив съдия. научават съ-
държанието на десетте Божии заповеди с акцент върху почитта към родителите и забраната да се лъже и 
краде. представя се и златното правило на християнската нравственост: „Както искате да постъпват с 
вас човеците, тъй постъпвайте и вие с тях“ (Лука 6:31). Разкрива се силата на покаянието и прошката 
и на всеопрощаващата Божия любов. В учебника за 4. клас се представят и църковните тайнства кръще-
ние, миропомазване, изповед и причастие като основа на християнския живот. учениците се запознават 
с празничния църковен годишен кръг. узнават и за основните празници на други религиозни общности, 
като се учат на толерантност и религиозна търпимост.

В 5. клас знанията се разширяват с представяне на архитектурните особености и предназначението на 
православния храм, на храмовете на другите християнски вероизповедания, както и храмовете на други 
религиозни общности (юдеи, мюсюлмани). учениците придобиват познания за християнските символи 
и свещени изображения, за богослужението, църковната музика и молитвата. изучават по-подробно го-
сподските, Богородични и светийски празници. Запознават се с йерархическите степени на свещенослу-
жителите, както и с особеностите на монашеството в неговите различни проявления (източно и западно 
монашество в християнския свят; монашество в будизма и исляма). Разбират значението на българските 
манастири за укрепване на духовните традиции на нашия народ, както и ролята им за развитието и опаз-
ването на българската книжовност и културна история.

съдържанието на двата нови учебника – за 6-и и 7-и клас – е съобразено с възрастовите особености 
на личността на ученика в прогимназиалния етап, които дават възможност за качествено нови подходи на 
работа в сравнение с началния етап на училищното обучение. тук много по-обстойно се разглеждат всич-
ки детайли от църковната история. Разгръща се разбирането на църковните тайнства и притчите Христо-
ви. учениците подробно изучават християнското верую – символа на вярата, т. е. в какво, как и защо вяр-
ват православните християни.

Значимо място в учебниците в началния етап заемат религиозно-нравствените теми като „доброто в 
мен“, „Бог ни обича и закриля“, „обичам и прощавам“, „Вяра и добри дела“, „обичам и помагам“, „гри-
жа се за близките си“, „помагам на нуждаещите се“, „милея за природата“, „да обичаме всички хора“, 
чрез които се осъществява възпитание в духа на християнската нравственост, основана на любовта към 
Бога, към ближните, към себе си и към прекрасния свят на природата. В прогимназиалния етап религи-
озно-нравствените ценности са представени в разделите „правилата за нравствено поведение“ (десетте 
Божи заповеди), „духовно-нравствен живот“ (добро и зло; грях; съвест; милост и прошка; милосърдие и 
благотворителност) и „Християнски добродетели“ (Златното правило на нравствеността; вяра и надежда; 
любов към Бога, към ближния и към себе си; любов към враговете; любов към Божието творение; рели-
гиозна толерантност).

Практическите дейности в обучението по религия
Всички ученици учат по различни начини и обучението по религия не прави изключение. създаване-

то на възможности за практическо обучение в клас може да осигури активен начин за разберане на рели-
гиозното познание. практическите дейности дават възможност на учениците да усвояват знания, умения 
и отношения на основата на преживявания в процеса на „учене чрез правене“. те се учат, докато съвмест-
но обсъждат, изследват, създават и откриват. при създадена среда, която насърчава практически дейнос-
ти, учениците се запознават с предмета, който изучават, и започват да вземат самостоятелни решения в 
контекста на интерактивни учебни преживявания [2]. За да се осъществи това, в класната стая е необхо-
димо да има достъп до различни инструменти – компютри, видеоклипове, книги, списания, енциклопе-
дии и др. същевременно се изисква достатъчно урочно време за мозъчна атака, за генериране и излага-
не на идеи, за работа по двойки и в екип. освен това е важно учениците да се чувстват комфортно и да 
учат с желание. те трябва да бъдат насърчавани да бъдат креативни и да мислят нестандартно, да разбе-
рат, че има повече от един начин да предадат посланието си. 1 

при въвеждането на проекта като практически метод на обучение е нужно учителите да предоста-
вят на учениците рубрики за това как ще се оценява техният проект или презентация, както и изисква-
нията за всяко ниво на изпълнение. чрез ясно представяне на учениците на това, което се очаква от тях 
да знаят и правят, те могат да станат активни обучаващи се и да придобият експертни познания по тема-
та, които отговарят на съответните учебни цели. тази модалност на обучението се основава на социално-
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то взаимодействие и следователно позволява на учениците да имат възможност да предоставят инфор-
мация, докато усвояват нови, важни религиозни знания, умения и отношения. както е посочено в стати-
ята на Copperstein и Kocevar-Wiedinger (2004), когато се обясняват ползите от практически дейности, „аб-
страктните понятия стават смислени, преносими и устойчиви, тъй като са свързани с изпълнението на 
дейност“[2, 145]. 

Анализ на предложените в Синодалните учебниците за 6 . и 7 . клас практически дейности
практическите дейности в учебниците по религия за 6. и 7. клас, издание на светия синод на БпЦ-

Българска патриаршия, могат да бъдат разделени в три основни групи: 1) интерактивни, 2) изобразител-
ни, визуални и конструктивно творчески и 3) словесно-творчески дейности. съотношението между тях е 
представено на Фиг. 2.

Фигура 2. Съотношение на основните групи практически дейности в учебниците 
по религия за 6. и 7. клас, издание на Светия Синод на БПЦ-Българска патриаршия

интерактивните практически дейности включват разнообразие от съвременни методи на обучение. 
обработените данни от проведения анализ на учебното съдържание по отношение на този тип учебни 
задачи са представени на Фиг. 3. най-голям дял от тях имат методите, които се реализират под форма-
та на решерширане (търсене, проучване, изследване), при което обучаемите работят самостоятелно, по 
двойки или в екип в зависимост от вида на поставената задача. Включват и информационната функция 
на новите медии, които дават възможност за реализиране на комуникативност, кооперативност и въз-
можност за публикации. комуникативността се изразява както във взаимодействието с останалите учас-
тници в обучението в часа по религия, така и в дигитално-медийна среда. стимулира се и извънкласната 
комуникацията, което създава условия за учене в реалния живот. при кооперативността на преден план 
се поставя решаване на задача или проблем в екип или екипно създаване на учебен продукт. Райнман-
Ротмайер нарича кооперативността „царски път“ на учене с новите медии, която изисква от участници-
те социална компетентност и умения за самоуправление [7]. Възможността за публикации се реализира 
чрез инструментите за комуникация и позволява на обучаемите да изразят собствени мисли в интернет, 
да споделят опит, да документират учебни и работни процеси, както и да представят изготвените от тях 
учебни продукти [5, 194].

Фигура 3. Интерактивни дейности в учебниците по религия за 6. и 7. клас, издание на Светия Синод 
на БПЦ-Българска патриаршия
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силно застъпени в синодалните учебници са ученическите състезания, разрешаването на проблеми, 
казуси и нравствени дилеми, ролевите игри. сравнително често се предлагат на учениците и дискусии, 
мисловни карти, анкети и драматизация. споделянето по двойки, посещението на храм и практикуване-
то на усвоени религиозно-нравствени модели на поведение през седмицата също са част от примерни-
те практически дейности в съдържанието на учебниците. други предложени на учениците интерактивни 
методи са мозъчна атака, шест въпроса и едно предложение, анализ на измеренията на проблем, нрав-
ствено-оценъчен анализ, екскурзия, „роля на стената“, „на простора“, аритмограф, размисъл в група.

Втората група практически дейности, предложени на учениците в учебниците по религия за 6. и 7. 
клас, издание на светия синод на БпЦ-Българска патриаршия, имат предимно информационно-презен-
тационен характер. изобразителните, визуални и конструктивно творчески дейности са част от практи-
ческите задания в рубриките „Благонравие“ и „Лествица“ на уроците за нови знания, както и в уроците 
за упражнение и практически дейности и за обобщение. обработените данни от проведения анализ на 
учебното съдържание по отношение на този тип учебни задачи са представени на Фиг. 4.

Фигура 4. Изобразителни, визуални и конструктивно творчески дейности в учебниците по религия 
за 6. и 7. клас, издание на Светия Синод на БПЦ-Българска патриаршия

най-широко приложение в учебниците намира художественото творчество на учениците, което се 
стимулира чрез предложените дейности за изобразяване с материали и техника по избор на моменти 
от библейско събитие или житийно описание, рисуване на идея, ателие, изложба на ученически произ-
ведения.  широко застъпени са и заданията за изработване на мултимедийна презентация и на постер. 
чрез тези практически дейности учениците представят резултати от проучвания, както и свои становища 
и идеи, свързани с изучаваното религиозно-нравствено съдържание. В учебниците се предлагат и визу-
ални нагледни методи, изискващи практическа дейност под формата на гледане на филм или видео. на 
учениците от 6. клас се поставя практическо задание на направят електронен албум „светците – обра-
зци на духовен живот“, представящ видовете светци и просиялите български светии. и в двата класа се 
предоставя възможност за създаване на видео чрез работа в екип по зададени в учебниците опори. из-
ключително полезни и мотивиращи прилагането на придобитите нравствено-религиозни компетенции 
са църковно-екологичните инициативи, заложени в учебника за 7. клас. други практически дейности от 
тази група, предложени в учебниците по религия за 6. и 7. клас, са изработване на рекламен флаер, на по-
кана, на разказ с дигитални изображения, на медальон и на печат за просфорник.

Фигура 5. Словесноно творчески дейности в учебниците по религия за 6. и 7. клас, издание на Светия 
Синод на БПЦ-Българска патриаршия
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третата група практически дейности, предложени на учениците в учебниците по религия за 6. и 7. 
клас, издание на светия синод на БпЦ-Българска патриаршия, са словесноно творческите.  обработените 
данни от проведения анализ на учебното съдържание по отношение на този тип учебни задачи са пред-
ставени на Фиг. 5.

словесноно творческите дейности включват широк спектър от интерактивни методи за самостоятел-
на работа и работа в екип, предоставящи възможност за изследователска и творческа практическа дей-
ност, базирана на различни типове текст (вж. Фиг. 6).  най-много задания от анализираните учебници са 
посветени на работа с библейски текст (работа с Библия или електронна Библия). на следващо място са 
дейностите, свързани с научен (богословски) текст. Във връзка с подробното изучаване на българската 
църковна история са широко застъпени и писмените извори (документи). постепенно учениците придо-
биват умения за разбиране и творческа интерпретация на кратки светоотечески, както и на житийни (аги-
ографски) и богослужебни текстове. силно изразените междупредметни връзки с обучението по БеЛ на-
мират дейностна проекция в работата с разнообразни литературни текстове.  акцент на медийно образо-
вание поставят дейностите, свързани с интерпретация и създаване на медиен текст. 

Фигура 6. Съотношение между видовете текст, с които учениците от 6. и 7. клас 
си взаимодействат чрез Синодалните учебници

на второ място чрез словесноно творчески дейности се развива религиозната и езиковата функцио-
нална компетентност на учениците от 6. и 7. клас. учебниците по религия им предлагат да дават отгово-
ри на църковно-исторически и на духовно-нравствени въпроси, да съставят характеристика на църковно-
историческо събитие или личност, както и да правят сравнителна, поведенческа или агиографска харак-
теристика. Формират се умения за писмено описание на храм, на икона или на изображение, за съставя-
не на текст – кратко изложение и за сравняване на текстове. креативността и личната рефлексия се сти-
мулират чрез методи като писмо до приятел, съставяне на правила, формулиране на оценка / самооцен-
ка. наизустяването също присъства като необходима част от обучението при изучаването на важни рели-
гиозни факти, понятия, правила и молитви.

други практически дейности от тази група, предложени в учебниците по религия за 6. и 7. клас, са 
създаване на медийно съобщение, представяне на житие, съставяне на кратък въпросник, на кръстосло-
вица, на речник, на молитва, петстишие, преобразуване на библейски текст, изработване на сценарий, 
творческо пресъздаване на притча, рисуване с думи, дневник за размисъл, ключово послание.

Заключение 
издадените от св. синод на БпЦ – Българска патриаршия учебници по религия – християнство – пра-

вославие 1. – 7. клас са историческо достижение в културно-просветната мисия на нашата църква. те осъ-
ществяват качествен скок от катехизическо вероучително към модерно и адекватно на съвременното 
светско образование съдържание, изискващо учене чрез правене и използване на иновативни подходи. 
това ги отличава от другите учебници по религия, придържаши се към „пасивната, ориентирана към че-
тене и писане педагогика. същевременно се засилва диалоговото (интерактивно) отношение към учени-
ка и стремежа той да бъде включен активно в образователния процес не като наблюдател, а като активен 
участник.“ [6, 99] след проведения анализ могат да бъдат изведени следните приноси и иновации:

 y В синодалните учебници се акцентира върху практическите дейности – ученето се осъществява в 
процеса на дейности. 
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 y създава се органична връзка между усвояването на религиозните представи и понятия и нравстве-
ното възпитание на учениците.

 y Религиозните знания се възприемат в значимостта си относно социалната и културната сфера.
 y отделено е внимание на връзката на религията с фолклорните традиции и обредност.
 y методиката на създаване на уроци за упражнения и практически дейности, за обобщение и за те-

стови контрол е с креативна и иновативна насоченост.
 y Важен акцент в учебника е обръщането към свидетелствата на свещеното писание – Библията, на 

светите отци и учители на православната църква, на живота на светиите и съвременната църковна 
практика през призмата на образователните подходи на XXi век.

със своята подчертана интерактивност издадените от св. синод на БпЦ учебници по религия – хрис-
тиянство-православие 1. – 7. клас спомагат за осъществяването на „целите на религозното образование в 
съвременното мултикултурно и постмодерно училище“ [6, 100]. основен приоритет в обучението е фор-
мирането на светогледа на учениците, тяхното духовно-нравственото възпитание, което се реализира в 
духа на Христовото учение и на най-новите постижения на педагогическата наука. чрез предложените в 
синодалните учебници практически дейности за осмисляне и прилагане на знанията религиозното по-
знание става разбираемо за всяко дете, основа за устойчиво формиране на компетенции и изграждане 
на християнски характер.
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