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"ГРАЖДАНИ": РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ УМЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
БЮЛЕТИН № 5
С провеждането на националните конференции по гражданско образование през
последния месец на 2012 г. проектът „ГРАЖДАНИ”, който започна през януари 2011 г.,
бе доведен до успешен финал. Консорциумът, сформиран от четири основни
партньори (Факултетите по педагогика на два университета и две организации, чиято
мисия е да подпомага училищата в повишаване на качеството на образованието),
плюс осем училища са доволни от своята съвместна работа и резултати и са силно
мотивирани да продължат дейността си за включване развитието на граждански
компетенциите в програмите на своите национални училища по най-професионалния
начин.
Основният продукт на проекта „ГРАЖДАНИ” - Наръчник за развитие на
гражданските умения на ученици - в момента е достъпен на 10 европейски езика
(BG, DE, DK, BG, ES, FR, IT, PL, PT, SE). Ако проявявате интерес към Наръчника, моля,
посетете проектната уеб страница www.civicoproject.eu . Там ще намерите също
инструкции за неговата употреба. При допълнителни въпроси не се колебайте да
пишете до всеки един от партньорите.
На нашия сайт можете да намерите две важни секции, които ще Ви да бъдат много
полезни, ако се интересувате от преподаването на граждански умения и употребата на
Наръчника -Често задавани въпроси и Виртуален ресурсен център. Съдържанието
на тези два раздела е достъпно на 5 езика (BG, DK, BG, IT, PL).
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Гражданското образование е от особено
значение в демократичните общества. То
е свързано по много начини с
изграждането на Европа и често се
възприема като движеща сила в
комплексния процес на европейска
интеграция.
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НАЦИОНАЛНИ КОНФЕРЕНЦИИ
Национални конференции на тема
гражданско образование се състояха във
всяка страна партньор като заключително
събитие по проекта „ГРАЖДАНИ”.

Конференция в Лодз

ПОЛША
Университетът за социални науки в Лодз
бе
домакин
на
конференцията
"Обучение по гражданска компетентност в
училище", която се проведе в Лодз на 27
ноември 2012. На конференцията бяха
обобщени резултатите от работата по
проекта „ГРАЖДАНИ”. Участие взеха
училищни директори и учители, както и
хора,
свързани
с
гражданското
образование
в
по-широк
смисъл.
В програмата на конференцията бяха
включени изказвания и презентации от
експерти, които се занимават с въпроси,
отнасящи
се
до
създаването
на
инструменти
за
насърчаване
и
преподаване гражданска компетентност.
Тези хора представляват най-влиятелните
центрове за политика в Полша, които
работят по въпросите на гражданското
образование. Нещо повече, обсъдени бяха
въпроси, свързани изграждането на
гражданско поведение у всички училищни
възрастови групи: като се започне от
началното училище през прогимназия и
гимназиален етап. Това позволи на
участниците в конференцията да се
запознаят с начините за въвеждане на
гражданско образование на всички етапи
от училищното образование.
ДАНИЯ
В Дания VIA University College проведе
заключителната конференция по проекта
на 14-ти ноември 2012 г.. Конференция на
високо ниво с около 200 участници –
обучаващи се и действащи учители.
Трима
говорители се представиха в
сутрешната
сесия
Клаус
Хас,
Университета в Аархус, Лон Греве, частно
училище Friesenborg и Биргит Хьорби,
училище Jellebakken, плюс разбира се,
представяне на „ГРАЖДАНИ”. Темата:
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Конференция в Аархус

Конференция в Емполи

преподаването на граждански умения в
датските
държавни
училища.
В следобедните часове се състояха около
15 работилници за преподаване на
граждански компетентности, включително
представяне на училищния проект Hasle.
Редом с останалите инициативи се
представи и театрална група (opgang 2),
разработваща игра с въпроси, свързани с
гражданските компетентности, която може
да се промотира в датските училища.
ИТАЛИЯ
На 13-ти декември 2012 г. заключителна
конференция по проекта „ГРАЖДАНИ” се
проведе
в
Емполи.
В
събитието,
организирано от ASEV, взеха участие
учители,
експерти
по
дидактика,
професори, местна културна асоциация
"Лидер" и други заинтересовани страни.
По
време
на
конференцията
координаторът на „ГРАЖДАНИ” представи
проекта, който започва да тече от
значение за насърчаване на граждански
умения сред учениците, с цел изграждане
на активни европейски граждани да
осъзнаят своите права и отговорности. От
основните постижения и резултати на
проекта
е
илюстрирано
заедно
с
основните резултати от проекта. След
това авторът на италианските учебни
планове, включени в Наръчника, разясни
съдържанието, основните теми в него,
идеята и процесът, които те следват за
пълноценна
работа.
Конференцията
завърши с раздаване на печатното
издание на Наръчника на участниците.

Конференция в София
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БЪЛГАРИЯ
Конференцията,
организирана
от
Фондация „Пайдея” в София, се състоя на
19 декември под надслов "Училището Лаборатория за бъдещите граждани на
България: Пътна карта за развитие на
гражданското образование в българската
училищна
система
2013-2015".
Присъстваха широк кръг от участници:
ученици и учители от цялата страна,
журналисти,
специалисти
в
образованието, както и г-жа Милена
Дамянова,
заместник-министър
на
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образованието,

науката

и

младежта.

Бяха представени резултатите от проекта
„ГРАЖДАНИ” и там е по-задълбочена
дискусия относно подходи, роли и ресурси
за
преподаването
на
гражданско
образование. Дискусията имаше четири
части: 1. Гражданското образование в
училище през погледа на учениците; 2.
Гражданското образование през погледа
на индивидуалния учител; 3. Училището
като лаборатория за гражданство; 4.
Училище и
подкрепяща среда извън
училището.
Пълен запис на конференцията е
достъпен онлайн на YouTube канала на
Фондация Пайдея. Ето и кратко демо на
английски език.

Посетете проектния уеб сайт www.civicoproject.eu за повече информация и контакти.
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