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павлина иванова минковска, татяна колева дренска
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DEVELOpMENT OF AUThOR’S CURRICULUM IN CIVIC EDUCATION “ME AND 
gAbROVO”
pavlina Ivanova Minkovska, Tatiana Koleva Drenska
Dg “Mladost“ gabrovo

Abstract: our reasons for choosing and developing the scope of this program is our understanding of the 
need for children to acquire a set of knowledge, skills and attitudes to the world around us and specifically to 
the city in which we live through modern pedagogical strategies, techniques, approaches and methods in the 
conditions of application of an interdisciplinary complex, implemented in all age groups, integrated in addition-
al forms of pedagogical interaction, as an independent educational field in an author’s program system, and is 
aimed at acquiring social, civic and intercultural competencies and competencies related to health and main-
taining a sustainable environment . we pay special attention to work with children with Sen and children from 
vulnerable groups . determining the expected results will be the framework requirements for the results of civic 
education for preschool education according to the texts of ordinance № 13 of 21 .09 .2016 on civil, health, en-
vironmental and intercultural education, with at least two areas of competence in each additional form . Key im-
portance and emphasis in the program are partnership interactions with gabrovo cultural, educational and oth-
er institutions for enrichment of the educational process in the kindergarten .

Keywords: author’s program, civic education, social, health,intercultural competencies .

днес българското общество е част от европейската общност с нейните културни и духовни ценности, 
и във връзка с това децата в условията на демократичност е необходимо да развиват нагласи, знания и 
компетентности, които са им необходими за развиване на едно социално-ориентирано поведение, осно-
ваващо се на гражданско съзнание . мисията на детската градина е да подготвят личности в съответствие 
със социалните потребности, с други думи – чрез образованието трябва да се осигуряват на децата въз-
можности за усвояване на необходимия опит (знания, умения, компетентности, ценности и пр .), гаранти-
ращи успешното им включване в обществото . това означава, че по своята природа образованието, в една 
или друга степен, винаги е ориентирано към изграждане на определени умения за живот .

В европейската референтна рамка обществената и гражданската компетентности не случайно са обе-
динени в едно понятие . по своята същност те са взаимно обусловени и допълващи се . от една страна, об-
ществената компетентност, свързана с личностната реализация на индивида в обществото, се базира на 
разбирането за необходимостта от здравословна среда, в която индивидът да се развива, да общува съо-
бразно нормите на поведение, приети в дадена група . от друга страна, тя предполага формирани разби-
рания, ценности, нагласи за социално и полово равенство, за липса на дискриминация, както и осмисля-
не на взаимодействието на националната културна идентичност с европейската .

изграждането и развитието на обществени и граждански компетентности у децата има ключова ро-
ля за тяхната лична реализация, активното им включване в обществения живот и успешната им профе-
сионална кариера . като съществен съдържателен компонент на гражданското образование и възпитание 
тези компетентности, наред с още доста голям комплекс от знания, умения, отношения и ценности, са в 
основата на реформиращото се образование на много страни по света в началото на XXi в . гражданското 
образование, или както още се определя като образование за демократично гражданство, е сред прио-
ритетните направления в образователните политики, насочени към модернизиране на процеса на социа-
лизация на личността на детето, повишаване качеството на постиженията на децата, нарастване на ин-
тереса към образованието и постигане на образователна интеграция на деца и младежи от уязвими со-
циални групи, превръщане на детската градина в място за позитивен междукултурен диалог и толерант-
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ност . доС „гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование“ е интердисциплинарен ком-
плекс, насочен към придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компе-
тентности, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда . В предучилищното образо-
вание гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществяват във всич-
ки възрастови групи: като самостоятелно образователно направление, когато иновативна или авторска 
програмна система предвижда това“ .1 

как стоят законово нещата според последната реформа в образованието? В Закона за предучилищното 
и училищното образование2 в глава пета пРедучиЛиЩно оБРаЗоВание не се споменава нищо за изуча-
ването на чужд език, чак в глава шеста учиЛиЩно оБРаЗоВание, чл . 77, ал . (1) гласи: общообразовател-
ната подготовка обхваща следните групи ключови компетентности: 1 . компетентности в областта на българ-
ския език; 2 . умения за общуване на чужди езици; и т . н . Според наредба № 5 от 3 юни 2016 г . за предучи-
лищното образование3, с която се определя държавният образователен стандарт за предучилищното обра-
зование чл . 29 . ал .(1) гласи: процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на про-
грамна система като част от стратегията за развитието на детската градина, а чл . 31 . ал . (1) уточнява: дър-
жавните, общинските и частните детски градини, съответно училища, може да прилагат иновативни и ав-
торски програмни системи, а ал . (2) доуточнява: чрез иновативните и авторските програмни системи в педа-
гогически ситуации се придобиват и допълнителни компетентности, включително и извън образователните 
направления . Според наРедБа За пРиоБЩаВаЩото оБРаЗоВание4 чл . 5 гласи: подкрепата за личностно 
развитие на децата и учениците се организира и осигурява в съответствие с утвърдените областни и общин-
ски стратегии за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребно-
стите от обща и допълнителна подкрепа във всяка община на територията на областта .

Социални, граждански и интеркултурни компетентности. Същност, основни характеристи-
ки, специфика в предучилищна възраст

предучилищното възпитание и подготовка, като първи етап и реално звено на образователната систе-
ма, решават изключително отговорни задачи за цялостното развитие на личността на детето . оптималност-
та на това развитие изисква иновационни подходи, имащи значима ключова личностно изграждаща специ-
фика при социализацията на детето . настъпилите промени в българското общество и преустройството на 
образованието предполагат усъвършенстване теорията и практиката на прекия възпитателно-образовате-
лен процес в предучилищните образователни институции чрез нова концептуална рамка и съдържателно 
обосновани нови педагогически и психологически подходи за социализация и възпитание на детето .

един от тези иновационни подходи е разработване на иновативна или авторска програмна система . 
през месец януари на заседание на педагогическия съвет в дг „младост“ гр . габрово, колегията взе ре-
шение за разработване на авторски учебни програми по гражданско, здравно, екологично и интеркул-
турно образование, по които ще работим през учебната 2018-2019 г . Във връзка с това нарастват нуждите 
на детската градина по отношение развитието на качеството и повишаване компетенции на персонала . 
учителите трябва да придобият нови методи и техники на преподаване, европейско измерение, езикови 
компетенции, учебни програми . имаме нужда от организиране на преподаване и обучение по граждан-
ско образование чрез подсилване на връзките с партньорските институции .

нашите конкретни цели са: 
1 . Разработване на авторска учебна програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултур-

но образование .
2 . Въвеждане на нови форми на обучение, нови методи и инструменти на преподаване, изпробва-

не на интеграция между различни педагогически стратегии и политики .
3 . насърчаване на неформалното и формалното учене през целия живот чрез развитие квалифика-

цията на педагогическия персонал .
4 . придобиване на компетентности в областта на гражданското образование интегрирано в допъл-

нителните форми на педагогическо взаимодействие 
настоящата разработка се базира на текстовете на Закона на предучилищното и училищно образова-

ние, наредба № 13 от 21 .09 .2016 г . за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образо-
вание, наредба № 5 от 03 .06 .2016 г . за предучилищното образование, разработена е в съответствие със 
Стратегията на дг „младост“ за периода 2020- 2024г ., както и с програмната система на дг „младост“ за 
учебна 2020/ 2021 г .

основанията ни за избора и разработката на областта на действие на тази програма е разбирането 
ни за необходимост децата да придобият комплекс от знания, умения и отношение към заобикалящия 
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ни свят и конкретно към града, в който живеем чрез съвременни педагогически стратегии, техники подхо-
ди и методи в условията на прилагане на интердисциплинарен комплекс, осъществяван във всички въз-
растови групи, интегрирано в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, като самостоятел-
но образователно направление в авторска програмна система, и е насочен към придобиване на социал-
ни, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със здравето и поддър-
жането на устойчива околна среда . Специално внимание насочваме към работа с деца със Соп и деца от 
уязвими групи .

определящи очакваните резултати ще бъдат рамковите изисквания за резултатите от обучение-
то по гражданско образование за предучилищно образование според текстовете на наредба № 13 от 
21 .09 .2016 г . за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, като във всяка 
допълнителна форма ще бъдат застъпени минимум по две области на компетентности . ключово значе-
ние и акцент в програмата са партньорски взаимодействия с габровски културни, образователни и други 
институции за обогатяване на образователно-възпитателния процес в детската градина . Финансирането 
на дейностите по тази авторска програма ще бъде от бюджета на дг „младост“, тъй като това е дейност 
по стандарт съгласно чл . 22, ал . 21 т .8 от Закона за предучилищно и училищно образование .

дг „младост“ е иновативна дг по национална програма „успяваме заедно“, модул 2, 2020 г . във връз-
ка с изпълнение на дейности по авторска програма по гражданско, здраво, екологично и интеркултурно 
образование „аЗ и гаБРоВо“ .

Разработването на авторски учебни програми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 
образование във всички групи на детската градина ще доведе до очакваното въздействие върху децата, 
учителите и други представители на непедагогическия персонал, както и на детската градина 

Структура на учебна програма – авторска учебна програма, иновативна учебна програма . Цел, зада-
чи, съдържание, валидизиране .

учебна програма съдържа:
1 . кратко представяне на учебната програма . 
2 . очаквани резултати от обучението в края на учебната година за постигане на компетентностите . 
3 . учебно съдържание (теми, компетентности като очаквани резултати от обучението, нови понятия) . 
4 . препоръчително процентно разпределение . 
5 . Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на децата .
6 . дейности за придобиване на ключовите компетентности, както и междупредметни връзки .

учебно съдържание
то е разпределено по месеци; теми; вид образование; област на компетентност; знания, умения, от-

ношения; очаквани резултати и партньори, място на провеждане и др . забележки за всяка възрастова 
група .

Всеки един от месеците в учебно време е тематично ориентиран и с осъществено взаимодействие с 
външни партньори .

  

Фигура 1. Изложба на занаятите

очаквани резултати:
За детето: овладява знания, умения отношение към заобикаляща среда и конкретно града, в който 

живеем, като придобива допълнителни компетентности, свързани с гражданското, здравното, екологич-
ното и интеркултурното образование .

очаквани резултати, свързани със социалните умения: чрез осъществяваните дейности ще акценти-
раме върху работата по изграждане на: асертивност; емпатия; Слушане; дефиниране на проблем; пре-
ценка на решенията; преговори; израз на оправдан гняв, възмущение или недоволство; извинения или 
признаване на незнание . 
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очаквани резултати чрез практическата дейност:
 y осигуряване на задълбочени и обосновани обяснения за явления, факти и данни .
 y откриване и разбиране на взаимодействия и взаимовръзки между събития, идеи, аналогии, моде-

ли и съотнасяне към „аз”- а .
 y ефективно приложение и адаптиране на усвоени знания в различен контекст .

конкретните очаквани резултати от всяка тема се разработват в графи Знания, умения, отношения и 
очаквани резултати, в тематичните разпределения за всяка възрастова група, включващи поне две от об-
ластите на компетентност съгласно наредба № 13 от 21 .09 .2016 г . за гражданското, здравното, екологич-
ното и интеркултурното образование .

очаквани резултати за педагозите:
придобиване на допълнителни компетентности и надграждане на професионалните компетентно-

сти, свързани с приложението на съвременни и иновативни стратегии чрез използването на: 
 y методи и подходи
 y Специфика на интердисциплинарното обучение чрез програмата
 y Разработка на модел на интердисциплинарно ситуационно обучение в детската градина 
 y интегрирането на ит има подпомагаща роля . 
 y Работа в екип с различни извънинституционални организации и лица . 
 y интерактивни методи и техники

1 . очаквани резултати за семейството:
Взаимодействието с детската градина се осъществява от позицията на субект и партньор, има повече 

възможности за активност и включване .
2 . очаквани резултати за партниращите институции:
Създават се повече възможности за осъществяване на дейности и цели на институцията и популяри-

зирането им, разширява се кръга на взаимодействие и многопосочно партньорство .
Разработени са допълнителни компетентности по видове образование и области на компетентност 

за децата по възрастови групи .
през учебна 2020/ 2021 г . е разработена диагностична процедура за установяване на постигнатите ре-

зултати в ІV група, предстои апробиране през учебна 2021/ 2022 г . 
детска градина „младост“ е иновативна детска градина във връзка с изпълнение на дейности по на-

ционална програма „успяваме заедно“ 2020/ 2021г ., модул 2, с авторската си програма по гражданско, 
здравно, екологично и интеркултурно образование „аЗ и гаБРоВо“ . през учебна 2020/2021 г ., в условия-
та на извънредна ситуация във връзка с coVid 19 и спазване на противоепидемиологичните мерки, дей-
ностите по програмата продължиха в електронна среда, партньорствата осъществихме чрез виртуални 
визити в културни и образователни институции . Реализирахме две изложби чрез сайта на дг „младост“ 
и ФБ страницата: „Занаятите в моя роден град – гайтанджийство, грънчарство, тъкачество“ – март, „мое-
то габрово“ – м . май .

 

Фигура 2. Виртуални визити в културни и образователни институции

В заключение искаме да обобщим, че според нас с осъществяване на дейностите по програмата с де-
цата ще се работи оптимално за обхващане на шестте приоритета на европейската комисията за периода 
2019—2024 г ., което пряко комуникира и е в съответствие с акцентите на предучилищното образование 
като част от образователната система и на детската градина като утвърдена институция от нея

Разработването на авторската програма „аЗ и гаБРоВо“ е модел на интердисциплинарно ситуацион-
но обучение в детската градина, защото:
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 y Ще използваме ситуационно обучение . В основата на ситуационното обучение е проектно-ориен-
тираното обучение . Целта на проекта е създаване на краен продукт, който е предварително зада-
ден на екипа .

 y интегрирането на ит ще има подпомагаща роля /дидактични игри с интерактивна дъска и интерак-
тивни играчки в детската градина/ .

 y Работим в екип по проекта, целта на който е създаване на предварително, зададен краен продукт . 
 y интердисциплинарност – в нашия учебен проект децата използват множество допълнителни сред-

ства, ресурси /и човешки ресурси/; развиват в по-голяма широта социални умения . 

(Endnotes)
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