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Abstract: The article outlines the functions and implementation of contemporary religious education in the 
current school context of the European Union member states, which is characterized by cultural and ethnic di-
versity. Religious education as an educational phenomenon is presented, with an emphasis on the types of re-
ligious education and the confessional, intercultural and civically significant dimensions of religious literacy. 
Based on a comparative analysis, the main characteristics of school religious education in traditionally Orthodox 
member states of the European Union are highlighted. Conclusions are formulated which are essential in terms 
of the vision of the nature, design and status of the subject of religion in Bulgaria. 
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Проблемът за съвременното училищно религиозно образование – теоретичен обзор
В целия свят съществуват различни модели за проектиране на училищното религиозно образование. 

Както в рамките на конфесионалното, така и в рамките на неконфесионалното обучение по религия съ-
ществуват различни педагогически модели, които препоръчват различен дизайн на учебния предмет, ос-
нован на специфичните цели на обучението и на това какво се счита за подходящо учебно съдържание в 
областта на религиозното образование. В Европа са разработени редица различни педагогически моде-
ли. При обозначаването и характеризирането на тези модели почти всеки автор в зависимост от педаго-
гическата парадигма, която застъпва, се характеризира и позиционира онтологично и педагогически по 
различен начин. Вж. например Барнс [1], Ерикер [2], Гарон [3], Гримит [4], Джаксън [5 и 6] или Райт [7]. В 
българската педагогическа литература религиозното образование в европейски контекст е изследвано от 
В. Кожухаров [8] и М. Легкоступ [9].

В образователния дебат за религиозното образование е обичайно да се прави разлика между препо-
даване и учене в областта на религията, за религията и от религията [10]. Вероучителното/конфесионал-
ното преподаване се възприема като преподаване по религия, което има за цел да укрепи собственото 
религиозно и морално развитие на учениците, да им предостави знания за собствените им религиозни 
вярвания, ценности и традиции и да укрепи религиозната им идентичност. Под неконфесионално препо-
даване на религия се разбира вид религиозно образование, при който преподаването и ученето се осно-
вават не на определена вероизповед, а на академичната дисциплина Религиознание. Убежденията и ре-
лигиозните прояви в различните религии се разглеждат като едно цяло сред многото форми на човешка 
дейност. Независимо дали е конфесионално или неконфесионално според изтъкнатите религиозни пе-
дагози Берглунд [11], Гримит [10], Тийз [12] и др. съвременното обучение по религия се фокусира вър-
ху потенциала за личностно развитие чрез религиозно ограмотяване и нравствено формиране. То засяга 
житейски въпроси от екзистенциален характер и дава възможност на учениците да размишляват върху 
собствените си възгледи във връзка с отговорите на тези въпроси в различните религии. 

През последните години въпросът за мястото на религията в обществения живот отново се появява в 
съвременното европейско общество, което, макар и по-светско от всякога, става все по-мултикултурно и 
насочено към търсене на смисъла. Възходът на религиозния фундаментализъм, намерил израз в крайно-
то насилие чрез терористичните актове през последните десетилетия, атакува самите основи на запад-
ните демокрации и по този начин става причина за поставянето на въпроса за религията в центъра на об-
ществения дебат. В резултат на секуларизацията и нарастващото религиозно многообразие няколко ев-
ропейски нации са адаптирали своята политика по отношение на организацията на религиозното образо-
вание (или негов еквивалент) в държавните училища (училища, финансирани и създадени от държавата). 
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Лени Франкен [13] очертава и оценява различни стратегии: (1) преминаването от конфесионално/ вероу-
чително към полуконфесионално, културологично обучение по религия; (2) възможността за освобожда-
ване; (3) организиране на алтернативен, неконфесионален предмет; (4) разширяване на съдържанието 
на учебните предмети (мултирелигиозни религиозни изследвания); (5) преминаването от конфесионал-
но към неконфесионално обучение; (6) интегриране на религиозните познания в други учебни предме-
ти. От гледна точка на правата на човека, авторът аргументира защо някои от тези стратегии са за пред-
почитане пред други.

Като огледало на обществото, училището е в пряка връзка с въпроса за мястото на религията в соци-
алния живот, въпрос, по който определено няма единодушие. Трябва ли да се осъществява обучение по 
религия в училищата? Ако да, защо, какво и как? В нито едно общество и в нито един контекст няма прост 
отговор на тези въпроси. Според Съвета на Европа обаче отговорът на въпроса за преподаването на рели-
гии е „да“. През 1999 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в своята Препоръка относно рели-
гията и демокрацията декларира, че „Образованието е основният начин за борба с невежеството и стере-
отипите. Училищните и университетските учебни програми трябва спешно да бъдат преразгледани, така 
че да насърчават по-доброто разбиране на различните религии чрез религиозно образование.“ „Добро-
то общо познаване на религиите и формирането на тази основа на чувство на толерантност са от същест-
вено значение за упражняване на демократичното гражданство... Познаването на религиите е нераздел-
на част от познаването на историята на човечеството и цивилизациите. Това е съвсем различно от вяра-
та и практикуването на конкретна религия...“1 Освен това Парламентарната асамблея на Съвета на Евро-
па препоръчва на държавите членки „насърчаване на образованието в областта на религиите“, и по-спе-
циално на преподаване на религиите като набор от ценности, на сравнителната история на различните 
религии, като се подчертава техният произход, сходствата в някои от техните ценности и разнообразието 
на техните обичаи, традиции, празници и т. н; на изучаването на историята и философията на религиите и 
изследванията в тези области в университетите, успоредно с богословските изследвания; сътрудничест-
вото с религиозните образователни институции; както и избягване на всякакъв конфликт между насърча-
ваното от държавата обучение по религия и религиозната вяра на семействата, за да се зачита свободно-
то решение на семействата по този много чувствителен въпрос.

Тези тенденции се отразяват в позициите, възприети на европейско равнище през последните десе-
тилетия. През 1999 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа приканва държавите-членки да за-
силят изучаването на религиите „като набор от ценности, към които младите хора трябва да развият кри-
тичен подход в рамките на обучението по етика и демократично гражданство“ и за „насърчаване на пре-
подаването на сравнителна история на религиите, за да се подчертае техния произход, сходствата в ня-
кои от техните ценности и разнообразието на техните обичаи“. За да се изясни статута на такова препо-
даване в държавните училища, Европейският парламент приканва държавите-членки да насърчават обу-
чението по религия, като същевременно се съобразяват с религиозната вяра на семействата, за да се из-
бегне всякакъв конфликт между държавата и свободното решение на семействата по този много чувст-
вителен въпрос.“ 2

През 2007 г. 22-рата постоянна конференция на европейските министри на образованието към Съве-
та на Европа приема декларация, в параграф 23, на която се декларира, че „независимо от религиозната 
система на образование, която съществува в дадена страна, децата трябва да получат обучение, съобра-
зено с религиозното и философско разнообразие като част на интеркултурното образование.“ 3

През същата година Световната организация на учителите на своя конгрес в Берлин изразява също-
то мнение в подкрепа на обучението по религия без дискриминация като незаменим елемент от общата 
култура, диалога между културите и гражданското образование.4

Религиозното образование в Европа се насърчава и чрез поредица последвали европейски докумен-
ти и препоръки на Съвета на Европа и Европейския съюз, по-значимите от които са: 1) Толедските ръко-
водни принципи (TGPs) за религиозно образование от 2007 г., признати с консенсус от външните мини-
стри на 56 страни и ратифицирани от България; 2) Препоръката на Комитета на министрите на Съвета на 
Европа от декември 2008 г. за религиозните измерения на интеркултурно образование; 3) Референтната 
рамка на Европейския съюз за ключовите умения за учене през целия живот. 

Въпросът за религиозното ограмотяване на подрастващите приема актуално звучене и ново значе-
ние, когато се разглежда в по-голямата перспектива на възпитанието на граждани, които ще живеят и ра-
ботят във все по-мултикултурни общества. В този контекст религията се разглежда като културен факт и 
област на знание, която не може да бъде пренебрегната. Невежеството и липсата на духовна културна 
компетентност откъсва младите хора от собствените им корени и им създава проблеми при придобива-
нето на знания в определени културно-образователни области. По-лошото обаче е, че този недостиг по-
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лага основите за нетолерантност и предразсъдъци. Обучението по религия, мислено в по-широката перс-
пектива на интеркултурното и гражданско образование, трябва да играе много важна роля в справянето 
с тази тревожна тенденция. 

Част от обосновката за необходимостта от обучение по религия в държавните училища в съвремен-
ното общество са следните аргументи [9, 34]:

 y Без достатъчни и обективни познания за различните религии децата не могат да разберат много-
бройните аспекти на дадена история, култура, общество и важната роля на религията в живота на 
човечеството.

 y Изучаването на религиите помага на децата да опознаят религиозната традиция на своята стра-
на, както и да разберат по-добре хората с различни вярвания, културни традиции, обичаи, нави-
ци, ценности и житейски философии, което им помага да развият разбиране, толерантност и ува-
жение към другите.

 y Изучаването на ценностите в религията стимулира личностното израстване на децата и им помага 
да придобият способност за рационална оценка на собствения избор.

Религиозното образование в държавните училища на страните от Европейския съюз 
Изучаването на религиите и по-конкретно на християнството като един от културните и етични кра-

йъгълни камъни на Европа е традиционен образователен елемент и приоритет по отношение на форми-
рането на гражданска компетентност и компетентност за културна осведоменост и изява. Деветте дър-
жави с най-голям брой християни в Европейския съюз са Германия, Италия, Франция, Украйна, Испания, 
Полша, Румъния и Гърция. 5 В Европейския съюз няма всеобхватна политика за религиозно образование 
в училищната система. Подходите към религиозното образование са много разнообразни, което се обу-
славя от тяхната дълбока връзка с историята и специфичния социален контекст на всяка държава. Въпре-
ки различните традиционни подходи в религиозното образование на отделните европейски страни, днес 
то се осъществява от отделните държави по четири начина:

 y конфесионално религиозно образование – задължително, с възможност за отказ;
 y конфесионално религиозно образование – по избор;
 y неконфесионално религиозно образование – задължително;
 y преподаване на религиозни факти (fait religieux), интегрирани в общообразователното учебно съ-

държание на различни учебни предмети.
Общият анализ на образователните системи на държавите от ЕС по този критерии показва, че преоб-

ладаващият модел религиозно образование е конфесионалният, традиционно застъпен в осемнадесет от 
страните-членки. Той е широко представен и в още три страни, които предлагат и неконфесионален ва-
риант в обучението по религия, между които е и България. Неконфесионалното религиозно образование 
е образователна политика на пет от разгледаните държави. Само във Франция с изключение на нейните 
източни провинции няма отделен училищен предмет, предоставящ религиозни познания, тъй като те са 
заложени в други учебни дисциплини. Резултатът от общия анализ на европейските образователни сис-
теми по този критерии е представен на Фиг. 1.

 

Фигура 1. Начини на преподаване на религиозно съдържание в училищата 
на страните от Европейския съюз

Религиозното образование може да бъде осъществявано от различни вероизповедания, от държа-
вата или чрез сътрудничество между църквата и държавата. Наред с конфесионалното преподаване ка-
то най-разпространеният подход в Европа (с отделни жестове към религиозното многообразие), нерели-
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гиозното, неутралното и плуралистично религиозно обучение, както и изучаването на религиозни факти 
(fait religieux), стават все по-представени в образователните системи.

Основни характеристики на училищното религиозно образование в страните-членки на Европей-
ския съюз с традиционно православно вероизповедание 

В това научно изследване се използва сравнителна методология за анализ на училищното религиоз-
но образование в православните държави, членки на Европейския съюз. Като показатели за сравнение се 
прилагат различни аспекти на религиозното образование: тип училищно религиозно образование, прав-
на основа, статут на учебния предмет и седмичен хорариум, алтернатива на религиозното образование. 
Чрез сравнителен дискурс изследването идентифицира тенденциите по отношение на религиозното об-
разование в образователните системи на страните-членки на Европейския съюз с традиционно право-
славно вероизповедание.

Конфесионалното религиозно образование е съставна част от училищната програма във всички евро-
пейски държави-членки на ЕС с традиционно православно вероизповедание – България, Гърция, Кипър и 
Румъния. Неконфесионалният подход присъства само в България, където през учената 2019–2020 година 
е въведен и предметът „Неконфесионално обучение по религия“ като алтернатива на „Религия – христи-
янство – православие“ и „Религия – ислям“.

При сравнителния анализ на училищното обучение по религия в традиционно православните държа-
ви се наблюдават няколко основни характеристики и тенденции в преподаването на религиозно съдър-
жание въз основа на различни критерии:

Първи критерий: според начина на преподаване на религиозно съдържание в училище 
Според начина на преподаване на религиозно съдържание в училище в традиционно православните 

страни от ЕС (Фиг. 2) религиозното образование се осъществява:
1. като конфесионално обучение (използват се различни наименования – религиозно образование, 

религия, религиозни изследвания) – България, Гърция, Кипър и Румъния;
2. като неконфесионално образование – България (алтернатива на конфесионалните предмети „Ре-

лигия – християнство – православие“ и „Религия – ислям“);
3. религиозното съдържание е интегрирано в други предмети (майчин език и литература, история, 

география, изкуство) – във всички анализирани страни.

Фигура 2. Начин на преподаване на религиозно съдържание в училище 
в традиционно православните страни от ЕС

Втори критерий: видове конфесионално или неконфесионално религиозно образование.
В европейски държави-членки на ЕС с традиционно православно вероизповедание се открояват три 

типа религиозно образование (Фиг. 3):
 y Първият тип представлява преподаване на религиозно съдържание по традиционния, конфесио-

нален начин или това, което разбираме под вероучение или катехизис. Кипър и Румъния принад-
лежат към тази тенденция. Учебните програми изрично обвързват образователното съдържание с 
катехизационни, пастирски и евангелизационни цели. Конфесионалният характер на религиозно-
то образование не пречи да се поставя акцент и върху основно представените в съответната стра-
на други религиозни традиции с цел опознаване на различните и формиране на религиозна толе-
рантност;

 y Вторият тип също представлява конфесионално религиозно образование, но то е по-скоро с конфе-
сионално-културологичен, отколкото с доктринален и нормативен подход към феномена религия, 
което го доближава до неконфесионалния подход. Такъв подход е характерен за България и Гър-
ция; посещаването на училищното обучение по религия не е свързано с посещаването на църква;

 y Третият тип, неконфесионалното религиозно образование, се предоставя в България, но само като 
алтернатива на осъществяваното конфесионално-културологично обучение по религия.
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Фигура 3. Видове конфесионално или неконфесионално религиозно образование 
в традиционно православните страни от ЕС

Трети критерий: статут на предмета – задължителен или избираем
Характерно за европейските страни-членки на ЕС с традиционно православно вероизповедание е, че 

предметът е със статут на задължителна учебна дисциплина, като е възможно освобождаване от посе-
щение на часовете по религия. Не се предоставят алтернативни предмети. Изключение прави само Бъл-
гария (Фиг. 4):

 y Конфесионално религиозно образование като задължителен предмет има в Гърция, Кипър и Румъ-
ния;

 y Конфесионално религиозно образование като избираем предмет има само в България;
 y Неконфесионално религиозно образование като избираем предмет има отново само в България.

Фигура 4. Статут на предмета в традиционно православните страни-членки на Европейския съюз

Четвърти критерий: отговорност за учебните програми по религиозно образование
Религиозното образование в страните-членки на Европейския съюз с традиционно православно ве-

роизповедание се организира и контролира от държавата, която е натоварена с подбора на обучение и 
заплащането на учителите, разработването на учебните програми и одобрението на учебните материа-
ли. Само в Румъния отговорността за учебните програми е споделена между държавата и религиозни-
те общности. В тези страни преподавателите не изискват сертификат от религиозните общности (фиг. 5).

Фигура 5. Отговорност за учебните програми по RE в традиционно православните страни от ЕС

Както подчертава Десислава Панайотова (Пулиева) в Становището на Софийска епархия за конфесио-
налното обучение по религия в Република България, „религията е най-дълбоката, всеобхватна и неподра-
жаема проява на човешкия дух, която касае човека в неговата цялост,… тя винаги съдържа вероучителен, 
нравствен и литургичен пласт“ и нейното преподаване трябва да бъде цялостно; немислимо е православ-
ното християнство например да бъде разяснявано на децата, бидейки лишено от неговата духовност и 
представено само като набор от сухи факти и морални истини. 6 Именно затова религиозното образова-
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ние във всички страни с традиционно православно вероизповедание е конфесионално. От гледна точка 
на плуралистичния подход в образованието то, разбира се, има и своите недостатъци, тъй като предоста-
вя редуцирана и конфесионална картина на историческите форми на определени религии и религиозни 
движения в съвременния свят. 

Изводи
1) Конфесионално културологичния образователен модел е особено силно изразено при традицион-

но православните страни, тъй като подходът на Православната църква през вековете винаги е бил да 
предлага, но не и да налага спасителното си учение. Този модел за разлика от конфесионалния модел на 
вероучението предоставя възможност за запознаване на учениците с религията, формирала спецификата 
на националната им идентичност, без да изисква участието им в религиозни практики и без да цели не-
пременно формиране на вяра в учениците. В това отношение българското религиозно образование дава 
адекватен отговор, като предлага конфесионално културологично обучение по религия – християнство–
православие и по религия – ислям. Идеята на въведеното през 2018 г. неконфесионално обучение по ре-
лигия е да предложи секуларен вариант, чрез който държавата да осигури предоставяне на религиозна 
грамотност на българските деца от семейства, които не принадлежат вероизповедно към православие-
то и исляма. На практика обаче осигуряването на учебниците за това обучение е поето от протестантска-
та общност и реално се осъществява прикрита евангелизация вместо обективно и равнопоставено пред-
ставяне на различните религии и ценности, представени в обществото.

2) Училищната практика в Европейския съюз показва, че религиозното образование се осъществя-
ва във всички класове предимно с учебна натовареност един или два часа седмично. И по този показа-
тел обучението по религия в България отговаря на съвременните тенденции в тази образователна сфе-
ра. Министерство на образованието и науката е одобрило учебни програми по религия за I-XII клас, спо-
ред които обучението по религия може да се осъществява един или два часа седмично във всички класо-
ве на българското училище.

3) Макар и силно застъпен в православните страни, моделът на задължителното религиозно образо-
вание има тенденция да се трансформира поради нарастващото религиозно разнообразие в задължи-
телно избираем в рамките на задължителен предмет с алтернатива на избор етическо, философско или 
гражданско образование. Именно този извод е от изключително значение за преосмисляне на обучение-
то по религия в българската образователна система. Повече от двадесет годишният опит от въвеждане-
то на предмета до днес показва, че свободноизбираемият му статут, при който предметът „Религия“ е в 
конкуренция с всички предмети, изучавани като задължителни, избираеми и факултативни учебни часо-
ве, не работи в българското общество. Чрез него в правен аспект се осигурява само формално предоста-
вяне на възможност на семействата за удовлетворяване на правото им да се гарантира такова образова-
ние. На практика обаче предметът е маргинализиран и прилагането му в реалното обучение е изключи-
телно ограничено. В европейски контекст само в държавите с най-слабо застъпено училищно религиозно 
образование (България, Естония и Чехия) предметът „Религия“ е избираем, без изборът да се реализира 
в рамките на специален задължителен предмет, предоставящ ясна алтернатива на избор. 

Време е българската образователна политика да отрази изключително важната роля на религиозното 
образование за формирането на религиозно грамотни, толерантни и ценностно ориентирани личности, 
като реформира статута на обучението по религия в рамките на задължителен предмет с възможност на 
избор на алтернатива „Етика“ или „Гражданско образование“. Тези изводи налагат преосмисляне и кон-
кретни стъпки за реално, а не формално прилагане на европейските политики за насърчаване на религи-
озното образование в контекста на интеркултурното и гражданско образование на плуралистичното об-
щество.
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