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Въведение 

 

Ръководството ще даде насока за използване на резултатите от проекта. Той е адресиран 

до образователните мрежи - учители в средни училища, директори, друг педагогически 

персонал, създатели на политики, публични администратори, - като дава на проекта по-

широк хоризонт. 

Ръководството ще интегрира всички материали, разработени по време на проекта и 

всички практики от неговото експериментиране. 

Материалите ще бъдат събрани от докладите, cahiers de board и платформата за 

електронно обучение. Всички протоколи и експериментирането ще бъдат сравнени и 

анализирани от експертите, участващи във фазата на изследване, за да се обобщи целият 

процес и да се създаде общият педагогически и дидактически модел на преподаване и 

учене с участие (PD&P). Ръководството ще бъде разпространено и чрез уебсайта на 

проекта и на заключителната конференция в Испания. Ще бъде изработена също и 

електронна версия на ръководството. 

 

Защо ни е необходим метод, базиран на активното участие 

Най-горещите места в Ада са запазени за онези, които във времена на голяма морална криза запазват своя 

неутралитет.  

(според Данте Алигиери, италиански поет, 1321 г.) 

 

В днешна Европа възраждането на екстремистката реторика може да подкопае 

демократичните институции и традиционната представителна демокрация. Сред 

задействащите фактори са финансовите елити и неолибералните политики, високите нива 

на безработица, наднационалните институции, както и мигрантите и бежанците от трети 

страни – представени като „обществени врагове“, които са заплаха за „нашата“ култура и 

експлоатират социалната система. В този сценарий „популизмът“ се превърна в 

политическа концепция, използвана като модна дума за улавяне на много различни 

форми на недоволство на гражданите. И двата термина „популизъм“ и „екстремизъм“ са 
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широко дефинирани в различни дисциплини и не е възможно да се даде проста 

дефиниция, която да обхваща всички характеристики веднъж завинаги. По-специално 

тази тенденция засяга общото възприятие за това как хората показват своите религиозни 

вярвания и как религиозните вярвания могат да представляват заплаха за западния стил 

на живот и култура. 

Наскоро изследователският център Pew (виж 

http://www.pewforum.org/2018/05/29/nationalism-immigration-and-minorities/) стартира 

проучване с цел да проучи това чувство. Резултатите показват, че „резултатите на 

респондентите се увеличават, ако казват, че имиграцията в тяхната страна трябва да бъде 

намалена; че не желаят да бъдат съседи или роднини с мюсюлмани или евреи; че 

имигрантите от определени региони не са честни или трудолюбиви; че ислямът е 

фундаментално несъвместим с тяхната национална култура и ценности; че да си роден в 

тяхната страна е важно да си „истински французин“, „истински германец“ и т.н.; и за 

изразяване на множество други чувства по свързани теми. Колкото по-висок е резултатът, 

толкова по-вероятно е респондентът да е изразил националистически, антиимигрантски 

и антирелигиозни малцинствени настроения по време на проучването. 
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Срещата между различните религии в Европа драматично се разглежда като причина 

за потенциални заплахи за местната култура и традиция. 

Въпреки това, религиите са част от културния фон на европейските граждани и 

религиозното чувство вдъхновява най-вече културното наследство. Но не става въпрос 

само за наличието на инструмент за по-добро разбиране на културния произход. 

Духовното отношение е начин да познаваме по-добре „другите“ и причина да 

разбираме по-добре различните социални проблеми. 

Но в днешно време, за съжаление, религиозните различия са причина хората да 

задълбават в негативизъм. 

Само за пример, ислямофобията, описваща ирационална враждебност, страх или 

омраза към исляма, мюсюлманите и ислямската култура, провокира явления на активна 

дискриминация срещу тези групи или лица в тях. Ислямофобията в Европа се проявява 

чрез индивидуалните нагласи и поведение, както и чрез политиките и практиките на 

организации и институции. 

Отрицателното възприемане на мюсюлманите драматично нараства, както ясно 

показва таблицата по-долу 
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Този негативен аспект на мултикултурализма засяга особено младите поколения, 

които са привлечени от популистки и радикални послания. Друго скорошно проучване 

(Възприемчиви ли са младите хора към популистки и радикално десни политически 

програми? Превръщане на доказателствата в политика Политически форум MYPLACE, 

Брюксел, 20 ноември 2014 г. (Hilary Pilkington University of Manchester) показва, че: 

- Атрактивните движения за младите не са антидемократични в основата си; 

- Но разочарованието от политическия мейнстрийм може да означава, че тези 

движения може да не търсят изборен път; 

- Изключването от политическата сфера може да е причина, а не решение на 

проблема. 

Социално ориентираните превантивни инструменти предполагат: 

- Проблем са „расистките“ нагласи, основани на невежество и разрешими чрез 

образование; 

- Необходими са различни подходи за „нормалните“ младежи и тези с екстремистки 

възгледи. 

Доказателството от MYPLACE проблематизира това, като предполага: 

- „Мишените“ на образованието често се смятат съзнателно за „не расисти“. 

- Съществува по-скоро континуум в нагласите, отколкото рязко прекъсване, между 

„обикновените“ младежи и активно ангажираните в популистки/радикални десни 

движения. 

Като цяло можем да заключим, че популизмът и крайнодесният радикализъм са 

много привлекателни за младите хора. Но изследването също така показва, че можем да 

действаме на образователно ниво, предлагайки критичен подход, който може да се 

бори срещу фалшиви нови и радикални позиции. 

Изследването също така показва, че около 60% от младото население прехвърля 

върху ислямските имигранти отговорността за икономическия шок. 

През последните години ислямофобията се подхранва от общественото безпокойство 

относно имиграцията и интеграцията на мюсюлманските малцинства в културите на 

мнозинството в Европа. Тези напрежения бяха изострени от последиците от възхода на 
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популистки националистически политици. Те също бяха влошени от нашумели 

терористични атаки, извършени от мюсюлмански екстремисти. 

Наистина, хората в Европа като цяло твърдят, че имат религиозна или духовна връзка 

и въпреки това ценностите, вдъхновени от религиозните вярвания, са много подходящи 

за образованието на младежта. 

Неотдавнашният доклад на Eurydice за интеграцията на имигрантите (януари 2019 г.) 

показва, че държавите-членки трябва да положат по-важни усилия за създаване на 

благоприятно пространство за учене, без дискриминация и пречки. За да направим това, 

религиите могат да бъдат много мощна помощ, особено в средното училище, ние ще 

можем да се борим с радикалния и популистки подход, предложен от ксенофобски групи 

и политически движения. 

Поради тази причина LIFE TWO предлага интердисциплинарен подход към двете 

концепции и към тяхната взаимна връзка, за да осигури задълбочено разбиране на 

духовността и религиозния набор от ценности. Новаторската същност на проекта LIFE 

TWO е в това, да използваме религиозната традиция като полезно евристично средство 

за анализиране и разбиране, от една страна, как различните форми на екстремизъм се 

издигат и подхранват от популистки възгледи, които характеризират днешните 

политики, и, от друга страна, как екстремистите използват популистката реторика като 

инструмент за укрепване и разпространение на техните позиции. Използвайки метода 

на проучването и подхода, LIFE TWO ще даде на учениците и учителите образователен 

инструмент, който не е насочен към „приемането“ на други религии като неизбежен 

факт, а като критичен опит за по-добро разбиране на света, в който живеят, и за тълкуват 

тяхното общество. 

LIFE TWO възнамерява да предложи „контра-наратив“, основан на критичното 

мислене. Процесът на изследване на ума кара учениците да не възприемат 

религиозните ценности, само защото са предадени от традицията, а да ги прекарат през 

критичен процес, за да ги трансформират в лични убеждения и идеи. „Контра-

наративът“ ще се основава на анализирани фалшиви позиции и лесни послания, 
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предложени от радикалните популисти, за да генерира позитивно мислене и личен 

подход. 

Гледната точка на проекта LIFE TWO е, че популярните и ксенофобски послания 

предоставят опростен и много привлекателен, но критичен разказ, особено за новите 

поколения, които в същото време са дигитални и носят последствията от финансовата 

криза. Всъщност различни категории младежи са разочаровани от бъдещите си 

перспективи и лесно се увличат от радикална и ксенофобска реторика. Според Евростат 

28% от младите хора в ЕС на възраст между 15-29 години са изложени на риск от изпадане 

в културна бедност. Между подрастващите често надделява чувството на недоверие към 

институциите на ЕС, социална неангажираност и липса на активно участие в политическия 

живот. Заслужава да се отбележи, че най-много въздържали се на предишните 

европейски избори са били младите хора на възраст между 18 и 24 години, от които 72,2% 

не са гласували. В същото време, според много източници (напр. Резолюция 2103 (2016) 

на Парламентарната асамблея) младите хора, включително много непълнолетни, са 

чувствителни към идеологическия дискурс и очевидното „усещане за социална цел“, 

предлагано им от радикални организации. 

Училищата имат добра възможност да допринесат за изграждането на идентичността 

на ученик, който живее в личен стрес, като се има предвид и конкретното психическо 

състояние, естествено генерирано от юношеството. 

В изследвания, насочени към когнитивния статус на юношите, това, което се определя 

като поемане на риск в образователен контекст (като задаване на въпрос в клас или 

предоставяне на отговор, който надхвърля информацията в учебниците), се счита за 

много положително за създаване на основни умения, които позволяват напредък и 

креативност. Въпреки че някои ученици чрез поемане на риск могат да постигнат чудесни 

резултати, много от тях се притесняват от поемането на рискове в контекста на ученето. 

Подходът на LIFE TWO, използващ метода на анкетата, насърчава поемането на риск в 

тази възрастова група, представено чрез дискусия за ценностите на религиите и по-

специално за общите ценности, върху които е изграден Европейският съюз. Критичната 

дискусия относно тези общи ценности е бариера срещу ксенофобията и радикалния 
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популизъм и всъщност отразява интелектуалните промени, които предоставят отлична 

възможност за образование и социално развитие. 

Юношеството е време на възможност за усвояване на нови умения и изграждане на 

идентичност на възрастен. Изследването върху развитието на мозъка в юношеството 

може да има последици за това „кога какво да се преподава“ и може да информира 

както дизайна на учебната програма, така и практиките на преподаване с цел да се 

гарантира, че дейностите в класната стая използват периоди на невронна пластичност, 

които улесняват максимално учене. 

LIFE TWO цели да помогне на младежите да потърсят смисъл във възраст, когато 

подрастващите са по-склонни да бъдат привлечени от радикални и ксенофобски идеи и 

движения от различен тип. От съществено значение е да се съсредоточим върху 

предоставянето на образователна стратегия с конкретни аспекти на комуникацията, 

които предлагат критични инструменти за деконструиране на популисткия дискурс и 

създаване на алтернативи на екстремистката пропаганда и/или екстремистки идеи. 

Младите хора, особено по време на фазите на растеж и юношество, са по-отворени и 

реагират на различни влияния. Добре известно е, че широкото използване на 

социалните медии в съчетание със социалните платформи, допринася за успеха на 

популисткия наратив сред ученици и тийнейджъри, бъдещи избиратели и протагонисти 

на културния дебат. Популистките активисти добиват все по-голяма международна 

значимост: в този контекст теориите и методите на критическия анализ на дискурса 

(CDA) ще помогнат за деконструирането на популистки и екстремистки наративи. CDA 

сама по себе си е интердисциплинарен подход към изучаването на дискурса, който се 

основава както на лингвистичната теория, така и на социалната теория. В тази 

теоретична рамка езикът се разглежда като форма на социална практика. 

Проектът е и начин да се предложи дидактически подход, по-близък до очакванията и 

стила на учене на целевата група. Поради тази причина LIFE TWO възнамерява да 

разработи метод на ролева игра, за да засили дискусията относно критичното мислене, 

насочено към задълбочено познаване на религиозните междукултурни измерения. 

Ролевата игра е дейност, която кара учениците да изследват с креативност и любопитство 
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други светове с духовни измерения, практикувайки със забавление и интерес срещата 

между различни култури и духовности. 

       

Ново измерение на преподаването и изучаването на религия в средните училища 

Преподаване на ценности 

Учителите се занимават с ценностите в образованието по различни начини в последно 

време, дебатът е фокусиран върху акцента, който училищата са призвани да поставят 

върху насърчаването на общи ценности. За някои автори и политици учителите не са 

имали достатъчно внимание в образованието за неговата педагогическа мисия, но те са 

привлечени от темите не толкова от страна на училището, колкото като от общност от 

граждани. 

След 90-те години на миналия век дебатът се характеризира с потвърден упадък на 

установените ценности в западните общества, придружени от идеята, че училищата имат 

ролята да преподават граждански права и гражданско образование, но не непременно 

ценности, свързани с измерението на „ степента на важност на нещо или действие, с цел 

да се определи какви действия е най-добре да се правят или какъв е най-добрият начин 

да се живее” (според Wikipedia). 

Добър пример за този дебат е САЩ. През 2012 г. е публикуван доклада (Josephson 

Report Card on the Ethics of American Youth). В него се посочва, че е възможно да се разкрие 

„належаща необходимост от интегриране на елементи от възпитанието на характера в 

учебните програми на държавните училища в страната. След резултатите от доклада сред 

студентите беше доста често срещано мнение, че дори и да включва измама, е редно да 

се заплашва или да се удря някого, когато е ядосан или когато е необходимо за постигане 

на целта. Съответен процент от учениците показват, че физическото насилие е голям 

проблем в техните училища. 

Проучванията показват как юношите развиват отношението си към участието в 

обществото, използвайки своите социални взаимодействия. В този контекст училищата 

могат да играят роля на стимулиране чрез създаване на подходящ климат, в който 
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учениците желаят и могат да си взаимодействат и да обсъждат обществени въпроси, 

включително дискусията за духовното и религиозното измерение. 

Като цяло, духовното измерение се счита за много лично и дори в тези страни със 

специфични подходи към религиозното обучение, дискусията често е за външните 

аспекти на религиите. Този наръчник се опитва да предложи идея, която разглежда 

дискусията относно личните мнения, свързани с религиозното и духовното измерение, 

като част от личността на учениците и трябва да бъде взета под внимание и може да бъде 

обсъдена и конфронтирана в обогатяваща и стимулираща дейност в клас. Предложеният 

модел на участие има тази цел: разглеждане на преподаването и изучаването на религия 

като много чудесна възможност да обсъдим заедно корените на личността на учениците 

и да открием (кой знае), че всички религии започват от едни и същи нужди и въпроси, 

давайки различни отговори, които зависят от географската и социална област на 

принадлежност. 

Това може да помогне и за създаването на измерение на гражданското участие, 

насочено към различни социални, културни и политически практики. Практикуването в 

училище на идеята за свободно обсъждане на религията съвпада с идеята за образование 

за демокрация, силно застъпена от Дюи. Той предлага „демократичен начин на живот“, 

демокрацията като начин на живот. Развитието на гражданското участие е свързано със 

знания, умения и нагласи (ценности), а комбинацията от тези елементи често се нарича 

компетентности. Знанията и уменията са важни. За да процъфтява едно демократично 

общество, е необходимо да познаваме демокрацията, да притежаваме компетенциите да 

действаме демократично. Но решаващи са ценностите, волята за демократично 

поведение. 

Според много социологически анализи съвременното общество се нуждае от 

граждани, които са гъвкави и рефлексивни. Авторът Доналд Шон твърди, че социалните 

системи трябва да се научат как да станат способни да се трансформират без непоносими 

смущения. В това „динамичният консерватизъм“ играе важна роля. Ако училището е 

„система за обучение, то трябва да бъде такава, в която динамичният консерватизъм 

действа на такова ниво и по такъв начин, че да позволява промяна на състоянието без 



   Learning Manual 
 
 
 
 
 

 12 

непоносима заплаха за основните функции, които системата изпълнява за себе си. Шон 

предполага, че дейността към системи за обучение е по необходимост „опипващ и 

индуктивен процес, за който няма адекватна теоретична основа“ (оп. цит.). 

 

Преподаване и изучаване на религията като „социално умение“  

Методът на PDP възнамерява да бъде принос към преподаването (и изучаването) на 

религии в средните училища, като се има предвид подходът, предложен от теорията, 

известна като конструктивизъм, новаторска философия за познаване, изучаване и 

приписване на смисъл на света и явления, свързани с него. В общ план се счита, че 

конструктивистките подходи и стратегии за обучение се основават на позицията на 

учениците в учебния процес: намирането в централна позиция позволява по-голямо 

взаимодействие със съответните им среди. Не е тук мястото да изучаваме и анализираме 

семантичното значение на термина „конструктивизъм“ и неговите последици в 

образованието. Какви влияния има и за по-добра теоретична представа вижте 

указанието, представено в библиографията. 

Прилагането на модела PDP следва идеята, че знанието е крайната цел на лично и 

обществено изследване, насочено към генериране на знания от опита. 

Конструктивистката класна стая е естественото място да предложим как да се учи 

религия, тъй като фокусът на образованието има тенденция да се измества от учителя към 

учениците. В тази перспектива училището не е насочено усилие на преподаване, 

направено от експерт, който предлага знания на пасивни ученици, които чакат да бъдат 

напълнени със знания. В този модел учениците се призовават да участват активно в 

собствения си процес на обучение. 

В конструктивистката класна стая класът е общност, в която всички участници мислят за 

знанието като динамичен, непрекъснато променящ се възглед за света, в който живеем, 

и способността за успешно разтягане и изследване на този възглед - не като инертни 

факти, които трябва да се запаметяват. 

Моделът възнамерява да анализира и актуализира идеята на Монтесори за ученето 

като изследване и да открие, че се нуждае от специфична учебна среда. Като се има 
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предвид, че конструктивизмът се фокусира върху способността на обучаемите да решават 

проблеми от реалния живот, той не само насърчава обучаемите да стигнат до уникално 

решение, но също така обръща голямо внимание на процеса на достигане до решението. 

И по този начин проблемите, свързани с основните въпроси на човечеството, трябва да се 

разглеждат като „проблеми от реалния живот“, тъй като са свързани с позицията на 

човешките същества в света. Проблемно-ориентирани дейности, които са контекстуални, 

подходящи и представляват голям интерес за обучаемите. Учениците могат сами да 

изберат проблем или учител може да създаде такъв за тях. 

Според мнението на много автори конструктивистката идея за учене отчита 

предварителното знание. Това означава, че подходът на фасилитатора осигурява 

компетенциите за подобряване и насърчаване на дебата, където знанието е резултат от 

откритие. Ако предишните знания трябва да се считат за неправилни от научна гледна 

точка, повторният анализ на съдържанието и определянето на нови перспективи е задача 

на обучаемия. Един от авторите на теорията, която се определя като „радикален 

конструктивизъм“, дълбоко повлиян от теориите на Пиаже, предлага да се наруши 

конвенцията за разработване на теория на знанието, в която знанието не отразява 

обективна, онтологична реалност, а изключително подреждане и организация на свят, 

съставен от нашия опит". 

В книгата си „Радикалният конструктивизъм: начин на познание и учене“ Глазерфелд 

заявява, че „За конструктивиста концепциите, моделите, теориите и така нататък са 

жизнеспособни, ако се окажат адекватни в контекста, в който са създадени“. Този възглед 

произтича от идеологията, че знанието и реалността нямат обективна или абсолютна 

стойност. Реалността е непозната и може да бъде интерпретирана само от познаващия и 

тогава може да престане да бъде реалност. Следователно познаващият е този, който 

тълкува и конструира реалност въз основа на своя опит и взаимодействия с околната 

среда (оп.цит.) 

От функционална и педагогическа гледна точка, конструктивизмът може да се 

определи като подход или стратегия за създаване на среда за учене или организиране на 

среда, в която обучаемите решават проблеми, разположени в лично значими контексти, 
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чийто опит им помага да изградят нови знания. Повече от решаването на проблеми този 

процес в случая с религиите може да се определи като запитване. Опитът в дефинирането 

и анализирането на отговорите, чиято природа не може да се намери в един рационален 

свят, е част от личния набор от знания, който идва от различни преживявания и социални 

взаимоотношения, сред които по-уместният е познатият контекст. Поради тези причини 

компетентността в търсенето и решаването на проблеми, които изискват специфично 

философско и духовно измерение, в този конкретен контекст е това, което представлява 

ученето заедно със знанията, свързани с по-задълбочено разбиране на изразите на други 

религии и отношението за обсъждане с връстници, които участват в други контексти. 

Очевидното отсъствие на конкретна учебна цел или едно единствено правилно решение, 

необходимостта от сътрудничество с други човешки ресурси и получаване на специфични 

или общи насоки и насоки от фасилитатор е това, което определя този подход като 

конструктивистки. Тъй като съответният акцент върху процеса на решаване на проблеми 

е доста очевиден, е редно да се уточни, че обсъждането и изучаването на религия и 

използването на метода на запитване за намиране на решения и пътища предполага 

наличието на множество начини за обсъждане и подход към проблемите също насърчава 

към алтернативни начини на мислене за проблема и това може да доведе до развитие на 

аналитични умения и творчески резултати. 

Също така си струва да се уточни, че в тази област трябва да изясним термините 

„разрешаване на проблеми“, към които правим много препратки. В религиозното и 

междурелигиозното преподаване и обучение решението не е еднопосочно. Някои 

ученици може да почувстват, че дори е трудно да променят мнението си относно вярата 

и сигурността, но това, което се очаква да научат, е способността да приемат идеята на 

другия и да използват термина на подхода, основан на запитване за изграждане на 

собствеността върху знанието, а не да се базира на традиционните концепции, 

предоставени от техния традиционен контекст. Целта на подхода Life е да има повече 

познания за традиционната религия, в която учениците вярват, и по-задълбочени 

познания за човешките ценности на други религии, като могат да водят дискусия и 

положителна конфронтация. 
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В модела LIFE2 конструктивистката педагогика възнамерява да се възползва от 

потенциала за развиване на мисловни умения от по-висок порядък. Конструктивизмът, 

свързан с изследователския подход, може да генерира вътрешна мотивация. Вътрешната 

мотивация, от своя страна, може да генерира по-истински и дългосрочен интерес към 

изучаването на предмет като религия, отколкото мотивацията, предоставена отвън чрез 

външни награди като например високи оценки. 

 

Формалното и неформалното образование: какво трябва да имаме предвид при 

преподаването и изучаването на религии  

Образованието е широко понятие, което понякога е трудно за дефиниране. Според Делор 

образованието е ключово за придобиване на знания за другите и за различните култури 

по света. Пауло Фрейре определя образованието като политически акт в услуга на 

трансформацията на всяко общество. Когато говорим за образование най-общо, има три 

различни вида образование: формално, неформално и самостоятелно. Вярно е, че 

повечето хора ще свържат думата образование с формалното образование. Това 

вероятно се дължи на факта, че средният европейски гражданин прекарва поне около 13 

години във формално задължително образование (това не включва годините на висше 

образование). 

Не бива обаче да забравяме, че две от основните фигури в сферата на образованието 

базират работата си в другите два вида образование. Тези образователни експерти са 

Джон Дюи и Пауло Фрейре. И двамата изразиха своята загриженост относно твърдата 

структура на задължителните образователни системи и липсата на учене чрез 

упражняване на формалното образование. Ключът за значителен напредък в обучението 

е в това, колко опит имате с това знание, което придобивате. Всеки ученик носи известно 

знание в класната стая (социален конструктивизъм) и трябва да има достатъчно място за 

споделяне и практика с това знание. С други думи, училищата трябва да бъдат по-

отворени към настоящото общество (НПО, многообразие и религиозен плурализъм). 
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Характеристики на формалното, неформалното и информалното учене 

Официалното образование е структурирано, национално финансирано, 

сертифицирано и следва учебна програма, разработена съгласно образователните 

закони. Неформалното образование има учебна програма и методики, които са гъвкави, 

незадължително присъствие. Този тип обучение обикновено се провежда извън 

училището и може да се използва в различни национални и международни контексти. 

Таблица 1. Основни разлики между формалното, неформалното и 

самостоятелното образование. 

Разлики Задължително 
(формално)образование 

Неформално 
образование 

Информално 
учене 

Цели Дългосрочни и общи, 
сертифициране на изхода 

Кратки и конкретни 
Сертифицирането 
може да не е 
необходимо 

Споделяне на 
опит, 
Припомняне 

Време Дълъг цикъл Кратък и повтарящ се 
цикъл 

Може да се 
проведе 
навсякъде, стига 
групата да е 
съгласна 

Сдържание Стандартизирано/фокусиран 
върху получаването на 
академична информация 
  Определени реквизити за 
влизане 

Индивидуализиран 
Практичен 
Участниците 
определят входните 
реквизити 

Опит 

Как се 
предава 

Базиран в отделна 
институция. Изолиран от 
околната среда. 
Структуриран подход, 
учителят е в центъра 
Ресурсоемък. 

Базиран на средата и 
контекста, 
Съсредоточен в 
общността. 
Гъвкав, фокусиран 
върху учениците и 
максимизира 
ресурсите 

Несъзнателен 
процес, 
Разговорът е 
ключов в учебния 
процес 
 

Контрол Външен/Йерархичен Самонасочващ 
се/демократичен 

Групата го 
контролира 

 

 

Както може да се заключи от Таблица 1, три от основните характеристики на 

неформалното образование са разговор, учене чрез преживяване и осъзнаване. Това 
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наистина са ключови концепции в работата на Дюи и Фрейре. Според Фоли най-

значимото обучение се осъществява неформално и в ежедневието на хората. 

 

Целите на образованието, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето 

a. За да разберем по-добре рамката, контекста и обстоятелствата, включващи 

проекта LIFE TWO, е уместно да анализираме и размишляваме върху казаното  в 

Education, в рамките на една от най-важните международни организации: 

Обединените нации. Конвенцията на Организацията на обединените нации за 

правата на детето посвещава цял член на целите на образованието, установявайки 

основата на това, което държавите страни трябва да преследват по отношение на 

образованието. 

b. Съгласно член 29:1 от UNCRC (Конвенцията на ООН за правата на детето), 

образованието включва: 

• „Развитието на личността, талантите и умствените и физическите 

способности на детето до пълния им потенциал“. 

• „Развитие на уважение към правата на човека и основните свободи, както и 

към принципите, залегнали в Хартата на Обединените нации“. 

• „Развитието на уважение към родителите на детето, неговата/нейната 

собствена културна идентичност, език и ценности, към националните 

ценности на страната, в която детето живее, страната, от която може да 

произхожда и към цивилизации, различни от неговата /неин собствен". 

• Подготовка на детето за отговорен живот в свободно общество, в дух на 

разбирателство, мир, толерантност, равенство между половете, 

приятелство между всички народи, етнически, национални и религиозни 

групи и лица от местен произход”. 

• „Развитие на уважение към околната среда”. 

Както можем да разберем, повечето от точките, разгледани в тази статия, се отнасят по 

много ясен начин до необходимостта да се помогне на детето да постигне развитието на 
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своята междукултурна компетентност. Компетентност, която се оказва много необходима 

в глобализирания свят, в който живеем днес. 

Според Бенет и Бенет „междукултурната компетентност е способността за ефективно 

общуване в междукултурни ситуации и за подходящо свързване в различни културни 

контексти“. 

Като внимателно прочетем точките по-горе, особено "c" и "d", можем да доловим 

очевидните препратки към необходимостта от развиване на набор от междукултурни 

умения или, с други думи, необходимостта от развитие на междукултурна компетентност. 

Освен очевидното позоваване на междукултурната компетентност, може да се изведе и 

очевидно позоваване на религията; както не би могло да бъде иначе, защото религията и 

религиозните ценности също се намират под чадъра на междукултурната компетентност. 

 

Заключение 

Религиозният плурализъм и многообразието са част от европейския контекст. Ученето и 

опитът с това разнообразно знание е от ключово значение за по-добро разбиране и за 

мирно и ползотворно бъдеще. Неформалните преподаватели се стремят да разберат 

опита на хората и как да уважават знанията, които тези хора внасят в класната стая или 

обществото. От ключово значение е, че когато преминават към междукултурен диалог, 

преподавателите трябва да променят концепцията за „говорене с“ в „говорене с“ . По този 

начин помагаме на учащите не само да получат знания, но и надхвърлят знанията си. 

 

 

 

 

 

Част 1 - Подходът, базиран на метода на анкетата: ползи и 
образователни стратегии 
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Намираме се в епоха на информация и технологии и сме свикнали да разглеждаме 

прогресивното нарастване на научната информация и технологичните иновации по бърз 

и непрекъснат начин. Повечето от авторите са убедени, че образованието по наука и 

технологии ще играе ключова роля за бъдещето на обществата и ефектите от науката и 

технологиите се виждат открито във всеки аспект от живота ни. Ние преживяваме 

нарастващ ефект от мнения, които показват, че основната цел на образованието трябва 

да бъде развиването на „научна грамотност“ на учениците. 

Без съмнение научното образование е много важно и научната подготовка на 

учениците е от съществено значение. Но можем ли да вярваме, че в тази рамка нямаме 

място за образование, което също така счита за съществени базисните въпроси, които се 

представят от религиозните и традиционните философски подходи? И можем ли да 

разработим метод, който може да ни помогне да опознаем по-добре правилното 

измерение на другите религии и да се възползваме от възможността да започнем да 

обсъждаме тяхното културно и духовно съдържание? 

Сред различните видове методологии, методът на анкетата се счита за важно решение 

и за ненаучен подход и има място сред образователните стратегии за предлагане на 

активно учене. Подходът на преподаване, базиран на запитване, се основава на знания за 

процеса на учене, възникнали от академичните усилия за насърчаване на начин да се 

направи съдържанието по-лично, привлекателно и интересно. 

В обучението, базирано на анкети, учениците са ангажирани в много от дейностите и 

мисловните процеси, които учителите използват, за да генерират нови идеи и знания. 

Изглежда неправилно да се използва метод, който е насочен към научно познание, за да 

се открие системната област на религиите, но наистина прилагането на изследователския 

подход за ненаучни образователни области е често и добре експериментирано. Много 

автори потвърждават, че метакогнитивните умения на учащия могат да бъдат развити 

чрез запитване. Стратегията за учене, използвана от подхода на проучването, позволява 

да се предложи метод, който вместо запомняне на материал и тестване, изисква 

развиване на умения за изследване, абстрактно мислене, дебат, организиране, 

разпитване и правене на лични размисли. 
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Тези умения са основни при изучаването на религии по отношение на личното 

разбиране на социалния и духовен живот на другите. Освен това, ако съсредоточим 

вниманието си върху понятието „запитване“, виждаме, че то съчетава социалната среда 

на обучаемия с учебната програма. Преподаването на религии е специфично действие и 

изисква подходяща стратегия. За да се придружи отвореният поглед върху религията в 

нейното културно и социално измерение, е много полезно да се продължи чрез подхода 

на проучването, тъй като той прави възможно преследването на набор от важни въпроси 

чрез изследване от редица системи от знания. Тази модалност припомня активността на 

способността на питащия да свързва знанията на обучаемия с учебната програма и 

изследванията във всички области. Въпреки това, да накараш учениците да се питат 

свързва това, което знаят (но е резултат от предразсъдъци) с това, което не знаят. 

Предложението за преподаване на религии чрез подхода на запитване улеснява връзката 

на ученика с техните реципрочни социални и културни светове и може да улесни 

преосмислянето на това, което предполагат, че знаят, като им помага да разберат 

непознатото или социално и културно далечното, като например ритуали, традиции, 

хранително поведение, социални събития и догми. Използвайки подхода на запитването, 

можем да разберем и по-добре да дефинираме ролята на учителите. Ролята на учителите 

е да улесняват дискусията и дебата и да мотивират изследването, а изследователският 

подход може да осигури добър инструмент за откриване (както Мария Монтесори би 

трябвало да го определи) света на други религии, вън от предразсъдъците, за които 

знаем, че представляват бариери в културното и социално обучение. Стратегията също се 

определя от различни фактори и как да се подходи към изследването на религиите може 

да зависи от възрастта, способностите и интересите на обучаемите, количеството налично 

време, организацията на учебната програма, културната ситуация в класа, наличните 

ресурси. Учителите трябва да подготвят урока за изследване на религията, защото това не 

е обикновен дебат. В стратегията за проучване учениците трябва да покажат добро и 

добре дефинирано изследване и цялото съдържание трябва да бъде резултат от добра и 

не опростена подготовка. Стратегията предвижда необходимостта да бъде структурирана 

за конкретна цел и желаните резултати, продукти и обучение трябва да бъдат изяснени 
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предварително. Изследването на религията има амбицията да достигне до „същността“ 

на тези специфични учебни резултати, позволявайки на учениците да имат избор в 

темите, които изследват, процеса, който предприемат, и как представят своето обучение 

и нови разбирания. 

Методът на изследването се основава на „въпроси“ и като цяло вътрешният стимул на 

религията се състои от основни въпроси. Ако учителят реши да използва широкообхватен, 

отворен „съществен въпрос“ (защо съществува животът или какво е мястото на хората във 

Вселената, само за пример), той/тя трябва да има предвид различното въздействие, което 

тези въпроси могат да имат върху възприятието на учениците: различни индивиди или 

групи, докато отговарят на тяхното запитване, могат да реагират по различен начин и за 

някого определен отговор може да бъде различен и културно по-уместен. За да избегнат 

всякакви некоректни и обидни реакции, за да използват подхода на запитването, 

учителите трябва да установят някои правила на поведение. Тези правила представляват 

и чудесна възможност да накарате учениците да изследват гражданската система на 

междукултурни и междурелигиозни взаимоотношения. Но ние ще проучим повече тази 

необходимост от установяване на „споразумение за обучение“. 

Ясно е, че обучаващите са свързани не само с религиозния свят на учащите, но и с 

тяхното социално, духовно и културно измерение. Що се отнася до духовното измерение, 

трябва да сме наясно, че някои ученици могат да го смятат за много лично и неподлежащо 

на разкриване. За някои други религиите са просто резултат от културен и традиционен 

набор от връзки. За агностиците и учениците без религии някои ритуали или вярвания са 

просто суеверие или могат да изглеждат странни и неразбираеми в съвременните 

времена. 

Ако изискваме обучаемите да бъдат активни участници в своето обучение, да започнат 

не само да се учат как да учат, но и как могат да влияят на света около тях, можем да 

продължим към първата стъпка: всяка позиция е приемлива, ако не нарушава човешки и 

лични права на другите. 



   Learning Manual 
 
 
 
 
 

 22 

В тази перспектива не само личното поведение е фундаментално, но и стилът на езика 

е фундаментален за правилния подход към този вид обучение и прониква в цялата 

дейност, базирана на запитване. 

Литературата показва, че ученето е дейност, която изисква да се учи за и чрез езика и 

това позволява на учениците да възпитат оценка за богатството на езика и да бъдат по-

активни по отношение на съдържанието и културните значения на религиите. Човекът е 

наричан „говорещото животно“, тъй като знаем, че това включва не само рационалната 

страна на личността, но и нерационалната и емоциите (духовни, ако мислите). Чрез езика 

ние сме в състояние да символизираме това, което е във вселената, и не можем да 

обясним конкретните действия на езика, освен ако не видим връзката им с други начини 

на символизиране и с природата на самия процес на символизиране (или с това, което е 

общо за всички начини). Има и философско следствие. „Разумът е много неадекватен 

термин, с който да се обхванат формите на човешкия културен живот в цялото им 

богатство и разнообразие. Но всички тези форми са символични форми. Следователно, 

вместо да определяме човека като animal rationale, трябва да го определим като animal 

symbolicum” . 

Предвижда се преподаването на религия, използвайки подход, основан на проучване, 

да отговори на нуждите на всички обучаеми по други хуманистични теми. Преподаването 

на религия може да се разглежда в списъка с училищни теми като резултат от усилията, 

насочени към идентифициране на някои подходящи очаквания, считани за основни в 

средните училища. Можем да определим тези очаквания като включени в три основни 

категории: свободна и открита комуникация, изследване и критичен анализ на 

съдържанието и критична конфронтация и критично мислене. Това са способности, които 

са свързани с областта на езика и мисленето, но могат да се считат за много влиятелни 

върху способността за слушане, говорене, четене, писане, дебат и представяне. 

Изследванията, особено веднъж приложени към изучаването на религия, могат да 

предоставят ценни възможности на учениците да подобрят своето разбиране на 

езиковото съдържание и научните практики, но също така да имат добре дефинирана 

способност за правилна и непредубедена конфронтация. Студентите, участващи в 
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изследователско изучаване на религии, ще си сътрудничат, за да създадат нови знания, 

като същевременно се учат как да мислят критично и творчески чрез запитване, размисъл, 

изследване, експериментиране, както и грешки и недоразумения. Мария Монтесори 

потвърди, че грешките са много ценни за учениците, за да могат да учат по избор. През 

повечето време повечето ученици по метода Монтесори избират върху какво да работят. 

Едно дете може да реши да изглади салфетки, да нареже моркови и да ги предложи из 

класната стая, да измие маса или да разглоби и сглоби отново пъзел карта на Европа. 

Според Монтесори „най-доброто учене се осъществява, когато хората избират да учат 

това, което ги интересува, но когато възможностите са твърде отворени, ученето може да 

не се случи. Насоките, предлагани от възрастните в Монтесори образованието и ученето 

чрез игри, изглежда осигуряват структурата, която гарантира, че ученето се случва в 

контекст на свободен избор. Във всеки случай прилагането на изследователското 

обучение, особено в религията, представлява редица значителни предизвикателства. 

По-специално, реализацията на всякакви процеси на метакогниция се превръща в един 

уместен аспект от сложния набор от образователни преживявания, където учениците 

трябва да научат не само дисциплините как да учат и как да оценяват своите резултати. 

Във всеки случай същото се случва и в реалния живот, учениците трябва да свикнат да 

работят, отговаряйки на практически и теоретични въпроси, които нямат категоричен или 

лесен отговор, което ги принуждава да разработят и модифицират процедура за търсене 

на обяснения и решения. за техния проблем. Специфична роля на средното училище е да 

развие тези умения и да подготви учениците да се справят с, също и философски 

проблеми, в ежедневието и да ги обучи за учене през целия живот, по-нататъшно 

обучение и бъдещия свят извън училище. В техния живот, независимо дали са религиозни 

или не, религията ще има място, тъй като е в концептуалния свят на мнозинството от 

хората. Да можеш да обсъждаш и разбираш духовната страна на другите може да бъде 

предизвикателство и може да избегне дълбоки недоразумения на образователни или 

работни места. 
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Глава 1 - Ролята на преподаването и изучаването на религии в средните училища 

1.1 Защо преподаване и изучаване на религии? 

Развитието на сплотено и нюансирано разбиране на междукултурността е неразривно 

свързано с всеобхватното образование относно религиите и вярванията. В началния 

параграф на въведението към Насоките на ЮНЕСКО за междукултурно образование се 

прави много ясно изявление в подкрепа на тази гледна точка: „Чрез програми, които 

насърчават диалога между ученици от различни култури, вярвания и религии, 

образованието може да направи важен и значим принос към устойчиви и толерантни 

общества“ (ЮНЕСКО, 2006 г.). Допълнителна подкрепа може да се намери в Бялата книга 

на Съвета на Европа за междукултурния диалог, която поддържа позицията, че: 

„Образованието относно религиозни факти и убеждения в междукултурен контекст 

предоставя знания за всички световни религии и вярвания и тяхната история и позволява 

индивидът да разбира религиите и вярванията и да избягва предразсъдъците“. В 

светлината на международното признание на фундаменталната връзка между 

интеркултурното образование и изучаването на религии и вярвания, партньорите по 

проекта са избрали религията като критичен начин за „учене на междукултурност“. 

Освен това религията е имала трайно присъствие в съвременното общество и е добре 

представена като учебен предмет – с различно наименование, например като „религия“, 

„религиозно образование“, „образование относно религията и вярванията“ или 

„религиозни изследвания“. По-специално, в много от страните, представени от 

партньорите по проекта, религията се предлага като учебен предмет след началното 

ниво. Като изследователи, това ни отваря богат терен за изследване по отношение на 

често сложната връзка между религия и култура. 

На европейско ниво няколко скорошни публикации подкрепят необходимостта от 

образование за религии и вярвания, междукултурно образование и насърчаване на 

връзката между интеркултурността и училищното религиозно образование. Ръководните 

принципи на Толедо за преподаване на религии и вярвания в държавните училища 

предлагат възгледа, че: „Всяка основна подготовка на учители трябва да бъде оформена 
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и развита в съответствие с демократичните принципи и принципите на правата на човека 

и да включва вникване в културното и религиозно многообразие в обществото“. По 

подобен начин признавайки присъщата връзка между изучаването на междукултурност и 

религията, Джаксън пише в ключовата публикация на Съвета на Европа, Пътепоказатели: 

Политика и практика за преподаване на религии и нерелигиозни светогледи в 

междукултурното образование: „Разбирането на религиите и нерелигиозните убеждения 

се разглежда като основен аспект на междукултурното разбирателство“. Като се има 

предвид уникалното му място в учебните програми на много от страните партньори на 

проекта, предметът „религия“ предоставя огромен набор от възможности за учене за и от 

междукултурността. 

 

1.2 Духовното измерение на образованието 

За да постигнем цялостно образование на човешките същества, трябва да вземем 

предвид духовното измерение. Следователно това измерение трябва да бъде част от 

всяка учебна програма. Това обаче повдига първия въпрос, който е свързан с 

определението за „духовно“ или поне с основната характеристика на това, което считаме, 

че е в обхвата на „духовно“. 

Можем да направим първи подход, основан на идеята за „множество интелигентности“ 

и пионерските трудове на Хауърд Гарднър. Този автор твърди, че интелигентността е 

способност, която се използва за решаване на проблеми благодарение на биологичните 

възможности, които всички човешки същества имат, които се задействат или не, в 

различна степен, в зависимост от жизнената среда на всеки индивид (семейство, 

социална прослойка, култура, времеви период...). Гарднър е първият учен, който типизира 

начините на интелигентност (лингвистичен, логико-математически, телесно-

кинестетичен, пространствено-визуален...). Всеки вид интелигентност има свои собствени 

специфики и предоставя на човека, който го притежава, уникални и различни 

възможности. Всеки човек има определена комбинация от „интелигентности“, която се 

разширява и променя, когато този човек придобива информация и опит. 
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Някои автори предлагат съществуването на „духовна интелигентност“, която би добавила 

към осемте вида интелигентност, идентифицирани и анализирани от Гарднър и неговия 

екип. В някои от по-късните си творби те дори се позовават на вид интелигентност, която 

наричат „екзистенциална или трансцендентална интелигентност“, която може да се 

нарече и „духовна интелигентност“. В този смисъл този тип интелигентност може да се 

разбира като способност да се позиционираме в света, способност да се сблъскаме със 

смисъла на живота и смъртта. Този тип интелигентност се появява и в нашите 

преживявания, когато се срещаме с други хора, като например когато сме в романтична 

връзка или се посвещаваме на определени алтруистични каузи или артистични задачи. 

Зохар и Маршал (2001) откриват в лабораторни тестове доказателства за специфична 

неврофизиологична активност, свързана с определени „духовни практики“ (медитация, 

говорене за цялостния смисъл на живота...). Други видове анализи, фокусирани върху 

изучаването на личността, са идентифицирали духовни черти в хората, които ги правят по-

отворени да приемат разнообразието. Хората, които имат тези черти, също са по-склонни 

да си задават въпроси относно причината и целта на нещата и имат по-висока устойчивост 

срещу несгоди и неуспехи в живота. 

За да установим адекватно духовното измерение на образованието и да се задълбочим в 

дефиницията на „духовна интелигентност“, трябва да разгледаме и изясняването на 

връзката между „духовност“ и религия. Въпреки че традиционно религията е била 

обичайната сфера на действие, където духовността е намерила своето място, днес 

ситуацията се е променила. Модерността и свързаните с нея процеси на секуларизация 

разграничиха духовността от религията, но това не означава, че духовните нужди и 

търсения са изчезнали. Под различни имена (съзнание, движения на Ню Ейдж, дзен 

медитация, езотеризъм...), човешките същества все още имат дълбоки и интимни 

стремежи и необходимостта да се свържат със и да асимилират нашето съществуване по 

смислен начин. Образованието не може да остане безразлично към това 

предизвикателство. 

 



   Learning Manual 
 
 
 
 
 

 27 

1.3 Духовното измерение като „социално умение“ 

Възможно е да се провери нарастващият интерес към включването на духовни оценки 

в социалните настройки на учениците. Дори не е лесно да се дефинира добре позната 

насока за очертаване на измерението и характеристиката на духовността в училищата. 

Можем да потвърдим, че духовността е една от основите за коригиране на 

неприобщаващи нагласи или поведения и като цяло политиките, насочени към 

насърчаване на създаването на социални и трансверсални умения, са склонни да 

подценяват, когато не игнорират напълно въздействието, което духовността има върху 

учениците и техните семейства. Да си духовен не означава непременно да си религиозен 

човек. С термина духовност възнамеряваме да включим разпознаването на чувството, че 

има нещо различно от сетивните преживявания и ако от една страна религията дефинира 

аспекти, свързани с духовното осъзнаване и предлага традиционна и общопризната 

система от вярвания, духовното преживяване може да бъде свързано към един свят, 

които не са религиозни или са директно агностични. Други стандарти и подходи могат да 

се считат за подобни на духовността, но със сигурност не са същите като това, което 

считаме за „религия“. Духовността е релевантен аспект на това, което е възможно да се 

определи като „човешко разнообразие“. 

Съответна литература обсъжда ролята на духовността в образованието по отношение 

на приноса към релационните аспекти на живота на учениците и в същото време за 

насърчаване на преживяванията на свързаност. В днешно време е общоприето, че 

духовното измерение на ученето дава подходящ принос към мета-познанието на 

емоционално ниво, увеличавайки възможността за социално сплотена класа. Може да се 

каже, че духовното измерение на западното образование е било сериозно пренебрегнато 

през миналия век по различни причини, като се е давало място само на когнитивното 

обучение, за да предостави на учениците знания и умения, необходими за бъдещата 

работна сила. В някои средиземноморски страни религията се преподава като 

дисциплина, насочена към определяне и укрепване на вярата на учениците, а учителите 

са строго подбрани от религиозните власти. В по-ново време религията се превърна в 

тема за свободен достъп и невярващите могат да изберат да не бъдат включени в тези 
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класове. Този подход обаче спестява свободния избор на учениците, но не съпреживява 

ролята на духовното измерение като положителен компонент на мета-познавателното 

обучение. Общото схващане в европейските страни е, че духовността се отнася до 

религиозния живот и следователно е прерогатив на тези, които принадлежат към вяра 

или религиозна традиция. Такова мислене твърдо поставя духовността в личната сфера 

на индивидуалния живот. Но след като тези аспекти са били проучени и оценени в техните 

педагогически значения, редица мултидисциплинарни изследвания са признали 

очевидните религиозни връзки, но в същото време са идентифицирали духовността като 

отделно измерение на личното изразяване. Но религиозното измерение е свързано с 

последователен и добре дефиниран набор от обреди и традиции, духовността е израз на 

личния живот и е свързана също и строго с обмена с другите и с контакта с други 

измерения. 

Ролята на духовността е да има по-добро разбиране на религиите, но за да разберат 

религиозното измерение, учениците трябва да бъдат в контакт не само с набора от 

традиции и култура, които религиите могат да представляват, но те трябва да бъдат в 

контакт с духовното измерение на религията. 

Духовната страна на учениците е много подходяща за многоизмерен подход на 

образование и включва процес, който позволява на всеки ученик да подобри 

индивидуалната, но също и общата способност да дискутира, да дебатира и да вижда по 

критичен, но открит и позитивен начин своята индивидуална културна и личен произход. 

Всяка дисциплина има свое измерение и произтичащ различен начин на зряло 

познание, използвайки когнитивното измерение и мета-когнитивния подход. Сега се 

приема, че актът на учене също е мултисензорен и за да се произвеждат знания и 
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разбиране, са необходими интуитивен и въображаем процес. 

 

1.4 Нов контекст и нови социални предизвикателства на религиозното многообразие. 

През последното десетилетие в страните от ЕС и извън него се наблюдава тревожно 

нарастване на расизма и други форми на нетолерантност. Преодоляването на негативните 

вярвания за другите не е само въпрос на законодателство, но и на развитие на 

перспективи и нагласи, които насърчават чувството за „споделена човечност“. Това 

означава да се съсредоточим върху това, което имаме общо, вместо това, което ни 

разделя, и да имаме съпричастност към онези, които изпитват предизвикателни 

обстоятелства. Докато децата растат, възгледите им стават по-утвърдени. Веднъж 

вкоренени дискриминационни нагласи, те са трудни за разклащане или промяна. 

Следователно как младите хора възприемат другите и културата на едно бъдещо 

общество трябва да се разглежда в училище. 

Младите хора и тийнейджърите са изложени на по-голям риск да бъдат повлияни от 

нормализирането на ксенофобското популистко отношение, комуникация и разкази. 

Всъщност различни категории младежи са разочаровани от бъдещите си перспективи и 

лесно се увличат от популистката реторика, която им дава илюзията да осъждат и да могат 

да преодоляват структурните неефективности. Тийнейджърите, които изграждат своята 

идентичност и търсят чувство за цел, са по-склонни да бъдат привлечени от радикални 

идеи и движения от различен тип, отколкото хората в други възрастови групи. Религията 

в тази рамка се разглежда като „проблем, но и като „решение“. 

„Защитниците на религията като проблем казват, че повечето така наречени конфликти в 

името на религията всъщност са етнически, националистически и териториални и те 

експлоатират религията за свои собствени цели. 

„Защитниците на религията като решение заявяват, че в стремежа си да осмислим кои 

сме, религията е свързана с всички компоненти на човешката идентичност. По този начин 

той играе ключова роля в осигуряването на чувство за стойност и цел, особено когато 

идентичностите са застрашени или пренебрегнати. 
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От съществено значение е да се съсредоточите върху религиите като вяра, но и като 

поведение, идентичност, но също и разбиране на другите. В този смисъл религията и 

религиозното образование и по-специално междурелигиозният диалог могат да се 

разглеждат като критични инструменти за деконструиране на популисткия дискурс и 

създаване на алтернативи на екстремизма и/или екстремистките идеи. 

Повишаването на толерантността и намаляването на дискриминацията изисква 

съзнателни действия от страна на образованието по много специфични начини. 

Училищата понякога не са подготвени да приемат много от идеите и разговорите, които 

са необходими, за да образоват младите хора в концепция за общество, което е 

изградено по-здраво върху демокрацията, многообразието и справедливостта. Учителите 

и училищните ръководители са изправени пред предизвикателства във време, в което 

традиционните модели на морално възпитание, които наблягат на лоялността към 

установените ценности и гледни точки, са станали проблематични. Студентите, учителите 

и гражданите като цяло са изправени пред нови предизвикателства и се сблъскват с 

множество гледни точки. Проектът LIFE TWO ще позволи на преподавателите да 

изследват новите предизвикателства, свързани с развитието на младите хора като 

отговорни и толерантни глобални граждани по време на промяна и несигурност. 

Осигуряването на пространство за ученици, учители, училищни ръководители и 

академици за задълбочаване на диалога относно важните теми за религиозна и културна 

толерантност и справедливост може да подобри толерантността чрез „мотивиране на 

разумността, което включва признаване на тежестта на преценката и способността за 

„разширена мисъл“ . 

 

1.5 Социално включване и реципрочно познаване на религиите 

В днешно време се намираме в глобализиран свят, характеризиращ се с поток от 

милиони хора, което доведе до развитието на все по-разнообразни културни общества. 

Този факт се възприема от различни гледни точки както от социалните сектори, така и 

от политиците. За някои сее недоверие и подозрение. За други обаче това се разглежда 

като възможност за укрепване на нашите общества, тъй като населението и културата на 
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едно общество се обогатяват, наред с други елементи, от хора, идеи, традиции и религии 

от различни части на света. Това културно многообразие е обявено за „Общо наследство 

на човечеството“ от Службата на Върховния комисариат и както заявява Santos Рего, 

културното многообразие също „включва религиозното многообразие в едно общество 

и, като цяло, в света“. 

Много е важно да не забравяме, че религията придобива особено значение при 

изграждането на държави, общества или в мислите и вярванията от различни епохи и 

епохи, въпреки нарастващата секуларизация на обществата. 

Поради тази причина междукултурно-междурелигиозният диалог се оказа основен 

инструмент за развитието на общества, които вярват в мирното съвместно съществуване. 

В този смисъл, както отбелязва Комисията на Европейските общности, „значението на 

културното измерение на интеграцията се признава все повече и междукултурният 

диалог, включително между- и вътрешно-религиозният диалог, се превърна в основен 

инструмент за насърчаване на успешна интеграция и противодействие на расизма и 

екстремизъм”. 

Следователно в момента изглежда по-необходимо от всякога да постигнем по-добро 

разбиране на нашите съседи, нашите колеги и/или нашите съграждани, тъй като 

признаването и разбирането на другия, включително от религиозна гледна точка, 

допринася за развитието и постиженията на по-приобщаващи общества. За да се направи 

това, според изявлението от Саламанка (1994 г.): Редовните училища с приобщаваща 

ориентация са най-ефективното средство за борба с дискриминационните нагласи, 

създаване на гостоприемни общности, изграждане на приобщаващо общество и 

постигане на образование за всички; освен това те осигуряват ефективно образование на 

по-голямата част от децата и подобряват ефективността и в крайна сметка рентабилността 

на цялата образователна система (ix). Тази идея наскоро беше подкрепена от Програмата 

до 2030 г. и Цел за устойчиво развитие 4 (ООН), която има за цел да „осигури 

приобщаващо и справедливо качествено образование и да насърчи възможностите за 

учене през целия живот за всички“. 
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В заключение, насърчаването на приобщаването в класната стая и следователно в 

обществото може да бъде постигнато чрез максимално използване на религиозния 

плурализъм, който можем да открием в училищата, защото той помага на учениците да 

бъдат по-наясно със своята социална реалност, която се характеризира с културно 

разнообразие от вярвания и религии. Следователно, постигането на голямо социално 

сближаване и включване ще зависи отчасти от това как тази реалност се разбира и прилага 

в класната стая. 

Пример за това как да се възползвате максимално от религиозното многообразие в 

класната стая, за да насърчите приобщаването, може да бъде намерен в педагогическия 

модел, разработен в рамките на проекта Еразъм +, наречен „Learning Interculturality From 

Religion, LIFE“ ▸ 

 

1.6 Религиите като бариера срещу религиите като възможност за по-добро взаимно 

разбирателство 

Религията може да играе важна роля за преодоляване на конфликти между хора с 
различен културен произход. Религията обаче може да функционира или като бариера, 
или като възможност за по-добро взаимно разбиране. Bruce (2002) пише в това 
отношение за културния преход и културната защита. Първият, преходът, е идеята, че 
малцинствените етнически групи могат да използват религията и религиозните 
институции, за да подпомогнат процеса на имиграция. Когато хората идват в нова страна, 
с много различни системи от вярвания и непознати традиции, изграждането на 
религиозни общности им помага да ги подкрепят и да намалят шока от прехода от един 
начин на живот към друг. Религията е помогнала на имигрантите да се справят със стреса 
от приспособяването към нова култура, след това религията може да улесни пътя им в 
новия им дом. Религиозните институции, например, осигуряват чувство за общност и 
действителната съвместна работа за изграждане на „религиозна инфраструктура“ 
насърчава чувството за социална солидарност. 
Второто, защитата, е мястото, където имигрантските общности или други малцинства 
използват религията, за да се защитят от враждебността на мнозинството население. Не 
става въпрос за пренасяне на нещо от страна на произход, за да се улесни преходът, а 
вместо това изграждане на безопасна общност, далеч от расизма. Теорията за културна 
защита предполага, че религията помага на някои етнически малцинствени групи да 
запазят чувството за уникална културна идентичност в лицето на неприветлива и 
враждебна основна култура. Религията може да бъде начин за осигуряване на 
емоционална подкрепа в разгара на расизма и нетолерантността от основното общество. 
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Пример за това е процесът, който виждаме, когато мюсюлмански имигранти навлизат в 
общество като Холандия, което е предимно християнско. Културният преход трябваше да 
бъде по-лесен за християнските имигранти, тъй като техните религиозни институции бяха 
стабилно установени и те можеха да се чувстват по-лесно като у дома си в общността. 
Въпреки това, в отговор на расизма и дискриминацията, мюсюлманските имигранти се 
обръщат по-яростно към собствената си религия, отколкото биха направили в бившата си 
страна. Освен това повечето етнически малцинства наистина произхождат от общества с 
по-високи нива на религиозност от самата Холандия. Това може донякъде да обясни защо 
младите мюсюлмани стават все по-религиозни: в отговор на нарастващата ислямофобия 
в холандското общество. Също така се вижда обратното движение; Холандските 
автохтонни хора стават по-християни, когато са предизвикани от мюсюлманите, отколкото 
биха били иначе. Този процес на културна защита създава бариера пред взаимното 
разбирателство. 

 
Глава 2 - Измерението на метода, базиран на запитването в образованието 

2.1 Какво представлява методът на запитване (IBM) в образованието 

Значението на „знание“ се е изместило от способността да запомните и повторите 

информация към способността да я намерите и използвате. (Национален съвет за научни 

изследвания, 2007 г.) 

Често явлението, което се случва по време на процеса на учебни дейности, е, че 

повечето ученици често са пасивни, неохотни, страхуват се или срамежливи да изразят 

мнението си и тази ситуация със сигурност ще наруши гладкото отношение към ученето и 

креативността на учениците в учебните дейности. В допълнение, процесът на учене все 

още е съсредоточен върху учителя, който има тенденция да общува в една посока с много, 

предоставящи материал и малко предоставящи възможности на обучаемите да 

взаимодействат чрез изпълнение или вербална комуникация. Необходимостта на 21-ви 

век изисква образованието да продължи да оборудва младото поколение с житейски 

умения, така че да могат да оцелеят и да се конкурират в глобалната общност. 

Необходимите житейски умения се състоят от способността да: 

• мислите критично, 

• общувайте ефективно и ефикасно 

• работа по гъвкав, продуктивен, иновативен и отговорен начин 
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Обучението, базирано на запитване, е широк педагогически подход, който се радва на 

широка подкрепа от преподаватели и образователни системи през последното 

десетилетие. Запитването може да се дефинира като „търсене на истина, информация или 

знание/разбиране“ и се използва във всички аспекти и фази на живота. Специфични 

процеси на проучване са станали централни за изграждането на знания или търсенето на 

истината в редица области на обучение (напр. Научен метод) и професии (напр. 

Криминални разследвания). Обучението, базирано на запитване, е нещо повече от това 

да питате ученика какво иска да знае. Става дума за предизвикване на любопитство. А 

активирането на любопитството на ученика е много по-важна и сложна цел от простото 

предоставяне на информация. Въпреки сложността си, обучението, базирано на 

запитвания, може да бъде по-лесно за учителите, отчасти защото прехвърля някои 

отговорности от учителите на учениците, но най-вече защото освобождаването от власт 

ангажира учениците. 

Какво е запитване? „Обучението, базирано на запитване, описва среда, в която 

обучението се ръководи от процес на запитване, притежаван от ученика. Започвайки със 

сценарий и с напътствията на фасилитатор, учениците идентифицират своите собствени 

проблеми и въпроси. След това те изследват ресурсите, от които се нуждаят да проучи 

темата, като по този начин придобие необходимите знания. Така придобитите знания се 

запазват по-лесно, защото са придобити чрез опит и връзка с реален проблем". 

Обучението, базирано на запитвания, е конструктивистки подход, при който общата 

цел е учениците да осмислят. Въпреки че учителите могат да насочват запитването в 

различни степени (с външно улеснение) и да задават параметри за проучване в класната 

стая, истинското запитване е вътрешно мотивирано. Обучение, базирано на запитване, е 

общ термин, който включва много настоящи подходи за обучение (включително 

обучение, базирано на проекти, дизайнерско мислене) и може да приеме различни 

форми в зависимост от темата, ресурсите, възрастта и способностите на учениците и други 

променливи. Следните обаче са характеристики, които служат като отличителни белези 

на обучението, базирано на запитване: 
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• равен акцент върху процеса (комуникация, отразяване, сътрудничество, анализиране 

и т.н.) и съдържанието, 

• истинското любопитство, удивлението и въпросите (от учители И ученици) са 

централни, 

• „Гласът“ на ученика е очевиден – елементи от учебната програма / обучението се 

договарят и въпросите на учениците се приемат сериозно и се разглеждат, 

• предишните знания се установяват и надграждат – формиращата оценка и 

последващото планиране са от съществено значение, 

• идентифицират се значими понятия и основни въпроси, които обединяват знанията 

и разбиранията, 

• учениците участват активно в изграждането на разбирания чрез практически опит, 

изследване, обработка и предаване на техните разбирания по различни начини 

• обучението се осъществява в социален контекст – учениците се учат един от друг, 

заедно с другите и от тези извън контекста на класната стая, 

• има предположение, че разбиранията са временни и непрекъснато се преразглеждат 

и усъвършенстват въз основа на ново обучение и въпроси – следователно запитването е 

„рекурсивно“ по природа 

• рефлексията, метапознанието и дълбочината на мисълта са ценени и планирани, 

• оценяването е текущо и ясните критерии свързват представянето/продуктите със 

строги цели на учебната програма, 

• обучението води до действие – информиране/споделяне с други, прилагане на 

промяна, застъпничество или разглеждане на допълнителни въпроси или обучение. 

Подходът за обучение, базиран на запитвания, включва обучение, базирано на 

проблеми, обучение, базирано на проекти, и обучение, базирано на дизайн. Обучението, 

базирано на запитвания, „позволява на учениците да напреднат от просто задържане и 

намиране на фактическа информация до възможност да прилагат нови знания по нови и 

различни начини“ . Не е изненадващо, че изследванията показват, че обучението, 

основано на запитвания, осигурява значително, положително въздействие върху процеса 

на базирани резултати (напр. задачи, включващи критично мислене, решаване на 
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проблеми и т.н.). Обратно, обучението, базирано на запитване, има много по-малко, но 

все пак положително въздействие върху базираните на съдържание резултати (напр. 

задачи, включващи запаметяване и концептуално знание). 

Накратко, обучението, основано на запитване, е стабилен, подходящ подход за 

базирани на процеса резултати, особено резултати, свързани с критично мислене, 

саморегулирано/самонасочващо се учене, решаване на проблеми/учене, базирано на 

проблеми, умения от 21-ви век, скеле, метапознание и съвместно обучение. Най-добрите 

практики за проектиране и прилагане на обучение, базирано на запитвания, включват: 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА УЧЕЩИТЕ 

• Поведение 

• Постижение 

• Саморегулация 

• Използвайте концептуално картографиране и мозъчна атака, за да помогнете при 

проучването на въпроси за големи идеи 

• Включете скеле по време на анкетните дейности 

• Въз основа на учебните цели, вградете дигиталните инструменти, необходими на 

обучаемите за събиране, анализиране и интерпретиране на данни 

• Използвайте бази данни, необработени данни, първични документи, изображения и 

филми, за да подпомогнете дейностите по запитване 

• Включете интерактивни симулации и модели, които позволяват провеждането на 

запитване 

• Използвайте журналиране, за да уловите информация за промените в обучението 

• Осигурете цифрово хранилище за събиране на части от портфолио 

• Вградете рубрики и контролни списъци на видно място в дейностите по запитване 

• Осигурете обратна връзка непрекъснато през целия процес 

• Събирайте регистрационни данни от взаимодействието на обучаемите със симулации и 

интерактивни модели 
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За обучение, базирано на съвместни запитвания, допълнителните най-добри практики 

включват: 

 

• Инструменти за синхронна комуникация между обучаеми и експерти в областта, за да 

получите гледна точка от реалния свят по проблем или концепция 

• Уикита, облачни изчисления и други асинхронни и синхронни инструменти също трябва 

да се използват за подпомагане на сътрудничеството 

 

Процеси на запитвания Съществуват многобройни процеси и модели за обучение, 

базирано на запитвания, произлизащи от дисциплинарни области (като подхода на 

историческото изследване), ключови преподаватели и образователни групи (като модела 

на интегриране на проучването на Кат Мърдок) или други по-общи подходи за проучване, 

като действие Проучване. Използването на определен модел/процес може да бъде 

полезно при структурирането на единица за поток. Въпреки това, за да бъде наистина 

базиран на запитване, модулът трябва да въплъти отличителните белези, 

идентифицирани по-рано (възможно е да използвате някои от тези модели и все още да 

имате модул, насочен към учителя, където запитванията на учениците са ограничени). 

 

Необходими предварителни условия за учителите. Започването на автентично 

обучение, базирано на запитвания, изисква специално мислене и набор от умения от 

страна на учителите. Необходими са ключови разбирания и умения около следното: 

• Използване на ефективни въпроси и видове въпроси 

• Култура на любопитство и уважителен диалог 

• Организационно управление на учениците, групи, ресурси, време и пространство и 

стратегии за наблюдение 

• Задълбочени познания по предмета и свързаните с него умения и процеси 

(включително специфични за домейна процеси на запитване) 

• стратегии за скеле и насочване на мисленето, планирането и работата на учениците, 

предоставяйки отговорността и вземането на решения все повече на учениците. 
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2.2 Стъпки и действия 

Целият педагогически процес, реализиран по време на опита на проекта LIFE, се 

основава на разработването на опит за учене, базиран на IBL (обучение, базирано на 

запитване), което обикновено се прилага при изучаването на природни науки: въведен е 

артикулиран процес на експериментиране, базиран на запитване за да придобият най-

високия спектър от компетенции, необходими за постигане на всички цели на проекта и 

реакцията на децата, главни герои на прилагането на IBL към религиозното образование. 

В съответствие с този подход, LIFE TWO възнамерява да постави силен акцент върху IBL 

като основен педагогически елемент на религиозното образование в средните училища, 

особено по отношение на критичното мислене и ученето. 

Критичните теоретици Майкъл Скривън и Ричард Пол се стремят да капсулират в една 

дефиниция широкия обхват на множеството дефиниции на критичното мислене: 

„Критичното мислене е интелектуално дисциплиниран процес на активно и умело 

концептуализиране, прилагане, анализиране, синтезиране и/или оценка на информация, 

събрана от, или генерирани от наблюдение, опит, размисъл, разсъждения или 

комуникация, като ръководство за вярване и действие. В своята образцова форма той се 

основава на универсални интелектуални ценности, които надхвърлят разделенията на 

предмета: яснота, точност, прецизност, последователност, уместност, солидни 

доказателства, добри причини, дълбочина, широта и справедливост. 

Имайки предвид тази широка дефиниция, подходът на LIFE TWO започва от 

съображението, че концепциите на IBL са приложени в други области на знанието. По-

специално, една такава област е физиката, въведена от групата от Вашингтонския 

университет, но също така химия и биология, електроинженерство и когнитивна 

невронаука или дори археология. Един много полезен модел на IBL, наречен 5Es, беше 

въведен чрез изследването на учебната програма по биологични науки (BSCS) на 

Университета на Вашингтон от екип, ръководен от Роджър Байби. Петте стъпки са: 

(1) Ангажираност (Възбудете, стимулирайте любопитството на обучаемия) 

(2) Изследване (Експериментирайте за задоволяване на любопитството) 
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(3) Обяснение (Покажете, че разбирате понятията) 

(4) Разработване (Разширяване на новите концепции в нови области) 

(5) Оценка (Проверете знанията си) 

 

Учителят се обръща към предварителните знания на обучаемите и им помага да се 

ангажират с нова концепция чрез използването на кратки дейности, които насърчават 

любопитството и извличат предварителни знания. Дейността трябва да прави връзки 

между минали и настоящи учебни преживявания, да излага предишни концепции и да 

организира мисленето на учениците към учебните резултати от текущите дейности. 

IBL подходящо ли е за религиозно образование? Обучението, основано на запитване, 

изисква обучаемият да черпи от собствения си минал опит и съществуващите знания, за 

да открие факти, взаимоотношения и нови истини. Учениците взаимодействат със света, 

като изследват и манипулират обекти, борят се с въпроси и противоречия или извършват 

експерименти. В резултат на това учениците може да са по-склонни да запомнят 

концепции и знания, открити сами (за разлика от това, че учителят им дава отговор). Но 

ценен ли е такъв подход при преподаването на религиозни концепции? 

Защо този интерес към запитването? Преподаването на религия не е тривиално, 

особено тъй като много от нейните концепции са доста абстрактни и трудни за 

възприемане от учениците. Освен това на учителите по RE често се дава мисията да 

„преведат“ концепциите, за да ги направят по-познати за привържениците. За един 

преподавател остава предизвикателство да преведе концепциите в поведение и 

големите идеи в социално поведение. Тъй като сме убедени, че всеки вид образование 

може да се възползва от такива нови методологии на преподаване, обучението, основано 

на запитване, може да бъде ефективна техника дори когато се занимаваме с религиозно 

образование. За да отговорим на въпросите по-горе, можем да се върнем към 5E, 

прилагани първоначално в преподаването на биология. 

Необходима ли е ангажираност в преподаването на религия, както е в преподаването 

на наука? Отговорът най-вероятно е положителен, тъй като учениците учат по-ефективно, 

когато интересът им е предизвикан от интересен и вълнуващ проблем. Какво е тригер и 
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кои биха могли да бъдат ефективни тригери при преподаването на религия? 

Задействането може да бъде всичко, от проста дума, изображение, символ, кратък филм 

или конкретен жест, всичко, което може да стимулира любопитството на ученика към 

темата. Например, преди да започнете дискусия за това как се възприема небето в 

християнството, исляма и юдаизма, може да е полезно да покажете няколко подходящи 

снимки, особено ренесансови картини и стари православни фрески на тази тема. По 

същия начин, показване на две картини, изобразяващи Деня на Страшния съд, може да 

предизвика интерес от страна на учениците по-ефективно от типична, традиционна 

лекция за разликите между католици и православни християни. Снимки или малки филми 

със зверства, причинени в името на религията, могат да предизвикат емоционална 

реакция и откритост за лекция за уважение към всички вероизповедания. Научни 

илюстрации, като ехография на плода или генни срезове, биха могли да предизвикат 

интерес и живи дискусии относно абортите и генното инженерство или генната терапия. 

Класовете могат да започнат и с провокиране на учениците с когнитивни конфликти, 

адресиране на известни погрешни схващания. Когнитивните конфликти могат да се 

представят не само в науката, но и в теологията, тъй като учителят по RE също трябва да 

се справя с предубеждения или погрешни схващания. Обикновено примери за конфликти, 

които биха могли да предизвикат интереса на учениците по отношение на изучаването на 

теологични концепции, са тези, свързани с доказването на погрешност на някои от 

предишните им вярвания (особено свързани със стари суеверия и практики, които 

противоречат на религиозните принципи) и тези, свързани с липсата на съответствие или 

хармония между думите и делата. Борбата с предварителни или погрешни схващания 

много пъти е учение срещу погрешно поведение или ерес. 

Втората стъпка, Изследването, е типична за науката. Може ли да е от значение за RE? 

Въпреки че експериментирането е ключовото качество на учения, то не трябва да се 

пренебрегва при преподаването на RE. В крайна сметка религията проправя духовния път 

за приближаване до Божествеността и такъв път може да се възползва от ориентири, от 

напътствия по пътя. За учениците не е достатъчно да четат или слушат за Пътя. Те трябва 

да експериментират сами чрез молитва и медитация, чрез които да разберат по-добре 
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собствения си път. Ако в науката учениците изследват реалността около тях, в религията 

те преживяват и откриват собственото си духовно аз чрез молитва и медитация, както и 

като действат в реалния свят. В науката учителят дава на учениците образователни 

материали и ръководи техните експерименти и наблюдения; в религията учителят следва 

учениците в тяхното търсене и ги напътства, когато срещат пречки. С правилното 

напътствие от педагог, учениците могат да открият истини, които винаги са били там, в 

душата им. Подобни модели се използват в психоанализата и психологическата терапия, 

брачните консултации и различни случаи на социални конфликти. Чрез техниката на 

запитване хората се довеждат до виждане на истинския проблем и решението за него, 

което всъщност се крие в самите тях. В крайна сметка от тях зависи да действат и да 

разрешат този проблем. Прегръщането на мислите и поведението на някой друг не е 

лесен за справяне проблем. Важно е да се разберат етапите, през които учениците 

преминават по време на своите експерименти, че човекът трябва да се откаже от контрола 

върху личните събития и да се изложи на тези изпитания без използването на предпазни 

мрежи. В RE учениците се очаква да се отказват от повече, като се иска да изоставят стария 

си ум и да бъдат отворени за откриване на нови истини. 

 

В третата и четвъртата стъпка, Обяснение и Разработка, учениците трябва да покажат, 

че разбират концепциите и след това да ги използват, за да разширят употребата им в 

други контексти. В процеса на обучение те трябва да правят нещо повече от просто 

възпроизвеждане на знанията. Те трябва да се поддадат на дълбокия смисъл на ученията. 

Един от начините да преведете учениците през тези етапи е да представите нови образи 

и/или притчи и да ги помолите да направят паралели с първоначалните. Например, когато 

обсъждаме религиозни символи и/vs. обекти на обожание, можете да дадете 

допълнителни примери към първоначалните и да проверите дали учениците могат да 

обяснят и след това да разширят знанията си към съседни теми. Чрез използването на 

такива предизвикателни, самоосъзнати начини на преподаване, погрешните схващания и 

предубежденията на учениците могат да бъдат разсеяни, оставяйки място за нов начин 

на мислене. За разлика от учителите, преподавателите трябва да предизвикат 
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положителни реакции в умовете и душите на учениците, така че те не само да разберат и 

възприемат новите концепции, но и да станат способни да ги популяризират 

допълнително. За всеки учител по RE е голямо предизвикателство да превърне знанието 

в социално поведение, което трябва да бъде самопричинено, вярвано, а не само доверие 

или прието. Религията играе роля в предоставянето на отговори на онези преживявания, 

които нямат интерпретируемост, за създаване на силни, дълготрайни емоции, които 

водят до морално социално поведение. Религията е „превозно средство, което позволява 

на участниците да придадат форма и смисъл на своите преживявания“. Това може да е 

стъпката на разработка за религиозното обучение, тъй като учениците са подтикнати да 

разширят придобитите нови концепции в живота си, да формулират конкретен път за 

прилагане на идеите, които са възприели. 

Последната стъпка от оценката е необходима във всеки формален образователен 

процес, тъй като позволява на инструктора да провери дали ученикът е придобил 

целевите компетенции. Следователно религиозното образование не може да направи 

изключение, като трябва да разчита на оценка, тъй като всяка религия има начини и 

характерни средства. Как трябва да се извърши тази оценка? В случая с религията 

показването на знания не е достатъчно. От ученика се очаква също да покаже състрадание 

и напредък по своя духовен път. Учениците трябва да бъдат оценявани за това, че стават 

по-добри хора, за прилагане в ежедневието на принципите, които са научили в клас. 

 

2.3 Преподаватели и ученици в IBM 

Методите на запитване могат да се използват, за да предизвикат интерес и да направят 

преподаването по-приятно и по-ефективно не само в обучението по природни науки, но 

и в религиозното образование. Като интересен паралел, днешните учащи се – подобно 

на рибарите в библейски времена – не трябва да получават риба и да бъдат хранени за 

един ден: те трябва да бъдат научени как да ловят риба, за да се хранят за цял живот. 

Довеждането на хората в състояние на самостоятелно ангажиране с източника на знания 

е по-добър метод на преподаване както за науката, така и за ВЕ. В крайна сметка 

религиозното образование е използвало някои видове изследователски методи за дълго 
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време, тъй като притчите и символичните истории са били в основата на теологичното 

образование за всички религии. 

Що се отнася до ролята на учителите в процеса на проучване, има две разграничения, 

които често се използват в контекста на образованието, базирано на проучване: степен 

на ръководство на учителя и вид на регулиране на учителя. Първото разграничение се 

отнася до количеството насоки, които учителите дават в процеса на проучване: дали 

само учителят решава какво правят учениците или учителят дава на учениците голямо 

влияние върху избора, засягащ техните собствени запитвания? 

Фуртак и др. (2012) заявяват, че при преподаването на природни науки, базирано на 

реформи, има много преходи на отговорността за учене от учител към ученик и обратно, 

тъй като учениците са активно ангажирани в изграждането на разбиране, вместо да 

бъдат пасивни получатели на научни знания. Най-често проучванията правят разлика 

между насочени към учителите и насочени към учениците запитвания, понякога 

включвайки средна категория със смесена посока. При насочено от учителя запитване 

учителят е решил кои въпроси да бъдат изследвани, как те да бъдат изследвани и т.н., 

докато при насочено към учениците запитване учениците определят какво искат да учат, 

как ще го направят и какво те ще представят. При смесено насочено проучване учителят 

определя някои аспекти на изследването, но има и място за учениците да правят избор. 

Второто разграничение разглежда по-отблизо вида насока, която учителят дава. Според 

литературата (вижте например Furtak et al., 2012), можем да разграничим три типа 

регулиране от страна на учителите: 

• мета-когнитивна регулация 

• социална регулация 

• концептуална уредба 

Въпреки че те са представени отделно, на практика те често са тясно преплетени и не са 

изрично насочени от учителите. Мета-когнитивната регулация е свързана с планиране, 

мониторинг и оценка. Kuhn, Black, Keselman и Kaplan (2000) подчертават важността на 
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упражненията, които насърчават учениците да мислят за възможни решения на мета-

ниво. Manlove, Lazonder и de Jong (2009) проучват съвместното научно изследване и 

откриват, че инструмент, който предоставя регулативни насоки чрез поставяне на цели и 

подцели и предоставя съвети за постигане на тези цели и за наблюдение на напредъка 

(например чрез записване на междинни резултати) имаше положително влияние както 

върху първоначалното планиране, така и върху ученето. Социалното регулиране се 

съсредоточава върху принципите на сътрудничеството и има отношение към 

насочването на социалните процеси на решаване на проблеми. Няколко автори 

установиха, че сътрудничеството има положителен ефект върху обучението, основано на 

запитване. Установено е, че дискусията в класната стая (напр. проучвателна беседа, 

Mercer, 2000) подобрява резултатите от обучението. Rojas-Drummond, Gomez и Vélez 

(2008) показват, че учениците се представят по-добре в разсъжденията и решаването на 

проблеми в експериментални условия с проучвателен разговор в сравнение с контролна 

група. Концептуалното регулиране е свързано със специфични за предмета знания и 

правила. В контекста на ИКТ, Lohner, van Joolingen, Savelsbergh и van Hout-Wolters (2005) 

откриха, че инструментите за моделиране могат да бъдат полезни в среда за обучение 

на запитвания. Тези автори откриха, че използването на графични представяния води до 

по-добър изследователски процес, отколкото използването на текстови представяния. 

Няколко проучвания осветляват положителните ефекти върху резултатите от обучението 

на учениците, когато концептуалните модели се използват в процеса на проучване. 

Установено е също, че скелето има положително влияние върху обучението, основано 

на запитване. 

 

Глава 3 – Методът, базиран на запитването (IBM) в областта на преподаването и 

изучаването на религии  
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 3.1 Методът, приложение към религиозното обучение 

Проектът LIFE TWO използва метод, който се основава на развитието на учебния опит 

на учениците, а именно обучение, базирано на запитване, което се определя като 

„търсене на истина, информация или знание – търсене на информация чрез разпит“. 

Запитването е процес, включващ отворени въпроси, на които учениците търсят отговор. 

Уроците не са фокусирани върху насърчаване на учениците да запомнят факти или данни, 

а върху учениците, които задават въпроси и се опитват да станат по-добри изследователи 

като личности. Те не слушат и не повтарят очакваните отговори, а вместо да станат 

обучаеми, тъй като вземат активно участие в процеса на собственото си обучение. Те не 

са пасивни получатели на знания, а започват да мислят самостоятелно и да решават 

проблеми. Учениците достигат точка, в която не просто проучват въпроси, зададени от 

други, но могат да формулират свои собствени теми за изследване и да превърнат това 

изследване в полезно знание. Те се учат как да учат. Те се учат как да използват и оценяват 

всяко знание, което срещат днес, но и по-късно в живота си. Те всъщност свързват 

знанието със собствения си живот. 

В същото време в контекста на религиозното обучение учениците се развиват 

личностно и духовно. Методът ангажира лични преживявания и въпроси и постепенно 

води до по-дълбоко разбиране и усвояване на концепцията във връзка с религията. 

Отворено е към повече интерпретативни процеси, изучава сложността на религиозните 

концепции и техните предизвикателства, развива и практикува умения за критично 

мислене (по въпроси като насилие, биоетични дилеми и др.), поради което по-често се 

препоръчва за средно училище студенти. Студентите декодират живота, използвайки 

религиозен език, изразяват себе си и разбират религията, в търсенето на Бог и в 

екзистенциалните въпроси. Стратегиите за обучение, базирани на запитвания, могат да 

помогнат на децата да научат за собственото си мислене по отношение на твърденията и 

истините на религията, като по този начин те се развиват мета-когнитивно. 

Чрез обучение, основано на запитване, учениците могат да се научат как да правят 

връзки и връзки между различни факти и вярвания. Те разработват въпроси, правят 

наблюдения, изследвания, разработват инструменти за събиране на данни, очертават 
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възможни обяснения и създават прогнози. При справянето с големите въпроси и 

проблеми, които повдига религиозното образование, концептуалното знание и 

разбиране могат да бъдат по-добре развити. При ефективно обучение, базирано на 

запитвания, учениците учат за и от религията и развиват подходящи концепции, нагласи, 

умения и знания, като избират и организират свои собствени материали в множество 

формати (т.е. работа на терен, казуси, индивидуални и групови проекти и т.н.). Някои 

стратегии, които могат да бъдат ефективни, са: ролеви игри, театър в образователните 

практики (като неподвижни изображения, алея на съвестта), дебати, посещение и 

наблюдение на религиозни места и интервюиране на представители на религиозни 

общности, организиране на религиозни фестивали или тържества и т.н. 

От учениците се иска да подходят към религията чрез диалог, изследване, оценка, 

преценка и интерпретация. Те участват в съвместни действия и поемат лична 

отговорност, насърчават самопознанието и самокритиката, като същевременно 

повишават уважението, солидарността и взаимопомощта. Обучението, базирано на 

запитване, поставя по-голям акцент върху социалния контекст на ученето. Питащият не е 

сам в търсенето. Неговите вярвания или идеи могат да бъдат подкрепени, поставени под 

въпрос или с тях да се спори, и да бъдат преразгледани. Питащият започва да 

размишлява не само върху собствените си идеи, но и върху тези на другите и се научава 

да бъде разбиращ, подкрепящ и приобщаващ. Общността помага на питащия да развие 

своята креативност и разширява полето му на опит и знания. Следователно общността в 

училище и клас е важна. Религиозното образование играе централна роля за създаване 

на уважителна и безопасна учебна среда и разбиране на отношенията чрез общи 

дейности. 

Педагогът не трябва да има и не трябва да дава готови отговори на всичко ex cathedra. 

Той/тя вече не е лектор, но става фасилитатор, предоставяйки насърчение и подкрепа, 

за да може студентите да поемат отговорност за това какво и как учат. Той/тя е призван 

да се освободи творчески, да развие откритост, богословско и педагогическо 

въображение, за да се доближи до съвременните юноши. Неговата/нейната основна 

роля е да насърчава и напътства, така че учениците да могат да изразяват себе си, да 
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създават, да възприемат действията и изборите на хората, да оценяват ситуации и 

институции и да преценяват личния и колективния опит в религиозната област, чрез 

тяхното лично търсене и живот. Той/тя позволява на студентите да развият по-гъвкав 

подход към своето обучение, като им дава свободата и отговорността да организират 

свой собствен модел на работа в рамките на времевите ограничения на задачата. Той/тя 

подготвя учениците чрез подходящи техники на преподаване да могат да се изправят 

пред сериозни проблеми, които животът повдига, да постигнат своето лично духовно 

развитие и да станат интегрирани, по-добри хора, възползвайки се от богатството, 

предлагано от религията. 

Обучението, основано на проучване, чрез използване на различни методи и дейности 

полага основите за размисъл, критично мислене и зряло отношение към живота. И това 

е урок, който ще придружава всяко дете през целия му живот. Учениците получават 

запаси от богата и критична религиозна грамотност, която ще им помогне да общуват със 

себе си, с другите и с Бог, ако желаят това. 

Моделът се основава на подходите, запечатани в теорията, известна като 

конструктивизъм, иновативна философия за познаване, научаване и придаване на 

значение на света и явленията, свързани с него. В общ термин, конструктивистките 

подходи и стратегии за обучение се считат за базирани на позицията на учениците в 

учебния процес: намирането в центрирана позиция позволява по-голямо 

взаимодействие със съответните им среди. 

Прилагането на модела следва идеята, че знанието е крайната цел на лично и 

обществено изследване, насочено към „генериране на знания и значение от опита“. 

Според много автори конструктивизмът е теория на познанието с корени във 

философията, психологията и кибернетиката. Тя се основава на два основни принципа: 

• Знанията не се получават пасивно, а активно се надграждат от обучаемите и 

учителите в този процес играят ролята на фасилитатори; 

• Действието на познанието е адаптивно и служи за организиране на света, който се 

преживява от обучаемия, а не непременно за откриване на онтологична реалност. 
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Като се има предвид, че конструктивизмът се фокусира върху способността на 

обучаемите да решават или анализират ситуации от реалния живот, той не само 

насърчава обучаемия да стигне до уникално решение, но също така обръща голямо 

внимание на умствените процеси. По този начин проблемите/ситуациите, които ще 

бъдат анализирани, са свързани с основните въпроси на човечеството, които са от 

значение в „реалния живот“. Те също така са контекстуални, подходящи и представляват 

голям интерес за обучаемите. 

Според много автори конструктивистката идея за учене взема предвид 

предварителни знания. Това означава, че подходът на фасилитатора осигурява 

компетенциите за подобряване и насърчаване на дебата, където знанието е резултат от 

откритие. Ако предишните знания се считат за неправилни от научна гледна точка, 

повторният анализ на съдържанието и определянето на нови перспективи е задача на 

обучаемия. Един от авторите на теорията, която се определя като „радикален 

конструктивизъм“, дълбоко повлиян от теориите на Пиаже, предлага да се наруши 

конвенцията за разработване на теория на знанието, в която знанието не отразява 

обективна, онтологична реалност, а изключително подреждане и организация на свят, 

съставен от нашия опит.... Този възглед произтича от идеологията, че знанието и 

реалността нямат обективна или абсолютна стойност. Реалността е непозната и може да 

бъде интерпретирана само от познаващия и тогава тя може да престане да бъде 

реалността. Следователно познаващият е този, който тълкува и конструира реалност въз 

основа на своя опит и взаимодействия с околната среда. 

В случай на преподаване и изучаване на религии, този процес може да се определи 

като запитване. Опитът в дефинирането и анализирането на отговорите, чиято природа 

не може да се намери в един рационален свят, е част от личния набор от знания, който 

идва от различни преживявания и социални взаимоотношения, сред които по-уместният 

е познатият контекст. При изучаването на религии, компетентността в питането изисква 

специфично философско и духовно измерение, по-задълбочено разбиране на изразите 

на други религии и отношението за обсъждане с връстници, които участват в други 

контексти. 
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Очевидното отсъствие на конкретна учебна цел или едно единствено правилно 

решение, необходимостта от сътрудничество с други човешки ресурси и получаване на 

специфични или общи насоки и насоки от фасилитатор е това, което определя този 

подход като конструктивистки. Тъй като е доста очевиден съответният акцент върху 

процеса: моделът PDP предполага наличието на множество начини за обсъждане и 

подход към проблемите, също така насърчава много алтернативни начини на мислене 

за религиите. 

Също така си струва да се уточни, че в тази област трябва да изясним термините 

„разрешаване на проблеми“, към които се позоваваме. В религиозното и 

междурелигиозното преподаване и обучение решението не е еднопосочно. Някои 

ученици може да почувстват, че дори е трудно да променят мнението си относно вярата 

и сигурността, но това, което се очаква да научат, е способността да приемат идеята на 

другия и да използват термина на подхода, основан на запитване за изграждане на 

собствеността върху знанието, а не да се базира на традиционните концепции, 

предоставени от техния традиционен контекст. Целта на подхода Life Two е да има 

повече познания за традиционната религия, в която учениците вярват, и по-задълбочени 

познания за човешките ценности на други религии, като могат да водят дискусия и 

положителна конфронтация. 

В модела LIFE TWO конструктивистката педагогика възнамерява да се възползва от 

потенциала за развиване на мисловни умения от по-висок порядък. Конструктивизмът, 

свързан с изследователския подход, може да генерира вътрешна или вътрешна 

мотивация. Вътрешната мотивация може да генерира по-истински и дългосрочен 

интерес към изучаването на предмет като религия, отколкото мотивацията, 

предоставена отвън чрез външни награди като високи оценки. 

Необходими са три елемента за създаване на кооперативна учебна среда: 

• Учениците трябва да се чувстват сигурни, но и предизвикателни. 

• Групите трябва да са достатъчно малки, за да може всеки да допринесе. 

• Задачата, върху която учениците работят заедно, трябва да бъде ясно дефинирана. 
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Техниките за кооперативно и съвместно учене, представени тук, трябва да помогнат на 

учителите да направят това възможно. Също така, в кооперативното обучение малките 

групи осигуряват място, където: 

• обучаемите участват активно; 

• учителите понякога стават учащи, а учащите понякога преподават; 

• всеки член се уважава; 

• проекти и въпроси интересуват и предизвикват учениците; 

• разнообразието се празнува и всички приноси се оценяват; 

• учениците усвояват умения за разрешаване на конфликти, когато възникнат; 

• членовете черпят от своя минал опит и знания; 

• целите са ясно идентифицирани и използвани като ръководство; 

• предоставят се инструменти за изследване като достъп до Интернет; 

• учениците са инвестирани в собственото си обучение. 

В предложения модел ученикът се счита за вродено любопитен; предвид богата и 

подкрепяща среда, той или тя е способен на отговорно изследване и откриване. 

Учениците също се разглеждат като способни, чрез сериозен размисъл, да развият 

чувствителност към религиозните и моралните ценности. Поради всички тези причини 

моделът се фокусира върху нуждите и въпросите, които възникват както в обикновените, 

така и в значимите преживявания на учениците. По този начин подходът е по-скоро 

гъвкав, отколкото твърд и е предназначен да насърчава изследването на въпроси, които 

естествено възникват, а не въпроси, които са предварително определени от "логическа 

последователност". Има структура, но акцентът е върху адаптирането към 

индивидуалните нужди или въпроси, а не върху настояването „планът“ да се следва на 

всяка цена. По този начин, тъй като нагласите се формират повече чрез личен опит, 

отколкото чрез информация, методът насърчава размисъл и критично мислене. 

 

3.2 Методът и участието в процеса: връзки с творческа роля на учениците 

IBM и подходът на участие имат за цел да повишат гласовете на децата чрез 

педагогическа рамка, която ангажира децата в емоционален размисъл, критично 
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проучване и действия по отношение на религиите и разнообразието от религии. IBM и 

подходът на участие използват диалог за религиите и тяхното многообразие в малки 

групи или с цялата класна стая, за да опосредстват етично размисли, като същевременно 

осигуряват стимули за личен скептицизъм и размисли. Като използваме IBM, можем да 

повдигнем гласовете на учениците относно техните религиозни практики и техните 

вярвания по отношение на други религии, като същевременно им даваме творческа роля 

в процеса. IBM и подходът на участие се фокусира върху ангажирането на всички ученици 

в учебния процес чрез изследване на източници и материали, задаване на въпроси и 

споделяне на идеи. 

IBM и подходът на участието дават възможност на учениците да изследват социални 

въпроси, като религиозно многообразие, по по-задълбочен начин и с опит от първа ръка. 

Чрез активното ангажиране с темата студентите създават свои собствени информирани 

връзки, интерпретации и разбирания по отношение на въпроса за религиозното 

многообразие. Целта е чрез IBM и подхода на участие да се насърчи любопитството на 

учениците, собствеността върху собственото обучение, уменията за критично мислене и 

комуникационните компетенции. IBM и подходът на участие създават условия за 

култивиране на емпатия у учениците като стъпало към социалната промяна по отношение 

на религиозното многообразие и борбата срещу религиозния фундаментализъм и 

екстремизма. Освен това, IBM и подходът на участие може да улесни това, което 

Алверман (2019) нарича „социална архитектура“ чрез структуриране на синергични 

среди, в които децата са овластени да упражняват свобода на действие за предприемане 

на информирани и етични действия, които подкрепят религиозното многообразие в 

различни социално-политически контексти. 

За да се култивират творческите взаимодействия на учениците с религиите чрез IBM и 

подхода на участие, могат да се използват различни творчески инструменти. Такива 

инструменти биха могли да включват: игра, ролеви игри и симулации, създаване на 

изкуство и разказване на истории. Като начало, използването на ръководена игра със 

специфична цел улеснява активното участие на учениците в ученето един от друг по 

отношение на техните религии или техните религиозни вярвания. Howe и др. (2005) 



   Learning Manual 
 
 
 
 
 

 52 

твърдят, че ръководената игра по отношение на конкретен въпрос, като религии и 

религиозно многообразие, позволява на учениците да изграждат споделени значения по 

темата на играта по време на процеса. Докато играят заедно, учениците започват да 

използват комуникативни стратегии, за да надграждат изказванията на своите връстници, 

за да конструират споделени значения. Може да се твърди, че учениците могат съвместно 

да постигнат и споделени разбирания относно религията и религиозното многообразие 

със своите връстници, като преговарят за идеи в своите групи. Освен това по време на 

игра учениците се приспособяват и коригират отговорите си, така че да изграждат 

споделени значения с връстниците си. 

Да направим крачка напред, създаването на изкуство и по-специално съвместното 

създаване на изкуство включва иновативен и креативен инструмент, който да се използва 

като част от IBM и подхода на участие. Създаването на изкуство в групи помага на 

учениците да изследват ежедневния си живот и преживявания по отношение на техните 

религиозни вярвания и практики, но също така да разсъждават върху взаимодействията 

си в религиозни среди. Съвместното създаване на изкуство се оказа ефективно в 

подпомагането на учителите да помагат ефективно на учениците да развият 

приобщаващи ценности като уважение към „другия“ и приемане на разнообразието. За 

да използват успешно създаването на изкуство като част от IBM и подхода на участие, 

студентите могат да създават произведения на изкуството, отразяващи конкретни 

въпроси, свързани с религиите и религиозното многообразие. Те могат да си сътрудничат 

помежду си, за да коментират, интерпретират и отразяват своите произведения на 

изкуството. Eliadou (2011:21) твърди, че чрез производството на визуални, а не текстови 

данни, на децата се предлага възможността да развият своите интерпретации на 

собствените си рисунки. Инструментът за създаване на изкуство, когато се използва в IBM, 

позволява на учениците не само бариерите пред религиозното взаимодействие, но и 

бъдещите перспективи и възможните решения на различни социални проблеми като 

религиозния фундаментализъм. 

Трето, дейностите на IBM, които имат характер на участие, могат да използват ролеви 

игри и симулации като инструменти, които са полезни и ефективни за стимулиране на 
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критичното мислене на учениците и промяна на стереотипните позиции и поведение по 

отношение на религиозното многообразие. Поради техния творчески характер, когато са 

включени в преподаването, те карат ученето да се чувства по-скоро като игра, отколкото 

като работа, и по този начин могат да повишат мотивацията на учениците. Ролевите 

дейности обикновено са кратки ситуации, разигравани от участниците, докато 

симулациите могат да бъдат по-дълги и да доведат до по-сложни проблеми. Независимо 

от това, важно е и двете да се извършват в безопасна среда за учениците, където никой 

не се чувства изложен или застрашен. Някои примери за ролеви дейности и симулации 

са: съвместно въплъщение на дума-концепция, свързана с религиозното многообразие 

(т.е. концепция, която сочи към религиозно потисничество); дебати по теми, свързани с 

взаимовръзката на социалната справедливост и религиозното многообразие; и дилеми 

по подобни теми. 

Не на последно място, за да дадем творческа роля на учениците в подхода на IBM и 

участието, можем да използваме инструмента за разказване на истории, който има силата 

да промени света. По време на разказването на истории учениците ангажират социалното 

си въображение, тъй като имат възможност да си представят света през очите на другите 

(т.е. да съпреживеят главния герой на дадена история, който е изправен пред религиозни 

стереотипи). Освен това разказването на истории позволява на учениците да си 

представят други, може би по-социално справедливи, алтернативи на сегашните ни 

общества, особено по отношение на религиозното многообразие. Трябва да се отбележи, 

че Нусбаум твърди, че разказването на истории подхранва симпатичното въображение на 

учениците, тъй като им дава възможност да преживеят живота на другите, сякаш са те. 

Освен това Грийн определя социалното въображение като „капацитетът да се измислят 

визии за това какво трябва да бъде и какво може да бъде в нашето непълноценно 

общество, по улиците, където живеем, в нашите училища“. Социалното въображение на 

учениците, култивирано от истории, може също да се използва за измисляне на визии за 

това какво може да се направи по различен начин в нашите общества по отношение на 

религиозното многообразие. И накрая, чрез социалното въображение учениците 
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създават контра-разкази, които са нови истории, които предизвикват стереотипните 

фондови истории. 

 

3.3 Ролята на учителите в IBM метода, приложена към религиите 

Според Koukounaras-Liagkis, учителят може да използва проучване на участието в 

религиозното образование, за да преподава „допълнителен безценен език с различни 

религиозни значения на понятия, който улеснява комуникацията на учениците със себе си 

и с другите и предлага интерпретация на света“. За тази цел учителят може да използва 

IBM в интерсубективен процес, за да помогне на учениците да направят взаимовръзки 

между мислене, размисъл и действие по отношение на религиозното разнообразие. За 

да ангажират учениците в такъв процес на участие, учителите могат да разработят IBM в 4 

различни фази: (i) взаимодействие; (ii) изясняване; (iii) разпитване и (iv) проектиране. Ние 

обясняваме всички фази по-долу. 

Като начало, фазата на взаимодействие позволява на учителите и учениците да се 

потопят, да се включат в различни медийни форми и да идентифицират необходимост 

или възможност за запитване. Това взаимодействие може да се осъществи между: 

ученик-към-материал (т.е. студентите критично се интересуват от текстове за религиите и 

религиозното многообразие); студенти-връстници (т.е. студентите обменят мнения 

относно религиите и религиозното многообразие в групи); студент към експерт (т.е. 

студентите участват в критични дискусии с експерти по религии); и студент към медиите. 

Второ, по време на фазата на изясняване учителят моли учениците да осъзнаят, обобщят 

и категоризират това, което знаят по определена тема по отношение на религиите и 

религиозното многообразие. Моделите на мислене са едновременно насочени навътре 

и отразяващи, и външни и комуникативни. По този начин учителят моли учениците да 

обмислят собствените си знания, като същевременно започват да идентифицират 

възможните пътища напред. Трето, по време на фазата на разпитване, учителят задава 

подходящи въпроси, за да накара учениците да продължат и самонасочени проучвания. 

Фазата на разпитване е критична фаза от процеса на IBM, тъй като възможните 

недоразумения, липсата на организация, неравномерната увереност или неспособността 
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да се види „голямата картина“ се появяват тук по-ясно от другите фази. И накрая, по време 

на фазата на проектиране учителят помага на учениците да се съсредоточат върху 

проектирането на достъпно, подходящо, водено от любопитство действие или продукт, 

който оправдава запитването. В този последен етап от процеса на IBM учителят има 

ролята на фасилитатор на учениците, които са фокусирани върху дизайна, включително: 

дизайн на решения за справяне с проблеми в управляем мащаб; проектиране на 

логически и любопитни приложения с текущо разбиране; и проектиране на следващите 

стъпки за разширяване на техния собствен път на обучение. 

Когато прилага IBM в религиозното образование или по отношение на религията, 

учителят трябва да играе ролята на фасилитатор на процеса и по този начин да избягва 

катехитична роля. Минали изследвания показват, че възприятията на учениците за 

техните учители като ролеви модели и техните религиозни изследвания като значими са 

важни променливи, засягащи тяхната религиозна идентичност. Освен това минали 

изследвания показват, че учениците развиват процъфтяваща религиозна идентичност в 

образователна среда, в която учителите засилват религиозното изследване. Това 

означава, че учителят трябва да насочва учениците да откриват нещата сами. Учителят 

трябва да улесни процеса на обучение, като позволи на учениците да бъдат ангажирани 

в процеса на обучение с техните насоки. Въпреки това, учителят трябва да има предвид, 

че IBM, когато се прилага в религиите, може да носи някои рискове, които той/тя трябва 

да обърне внимание като фасилитатор. Учителят трябва да бъде изключително 

предпазлив относно фундаменталистки, екстремистки или стереотипни възгледи, които 

биха могли да бъдат изразени от учениците по отношение на религиите по време на IBM 

процеса. Следователно учителят като фасилитатор трябва да направи ясно разграничение 

за себе си и за групата. Например, по време на ролеви игри и симулационни дейности 

(обсъдени в раздела по-горе), учителят трябва да направи ясно разграничение на 

учениците, че има разлика между конкретната роля, която ученик-участник играе, и 

лицето, което ученикът е в действителност живот. 

За да приложи най-добре IBM в религиите, учителят може да използва подход на 

обучение, базиран на проблеми, който е ориентирана към ученика стратегия за учене 
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чрез правене. При комбинирането на IBM с обучение, базирано на проблеми, учителят 

трябва да започне с даден проблем (т.е. относно религиозния екстремизъм) и да обясни 

на учениците, че тяхната цел е да разработят, обяснят и обосноват възможните отговори 

на проблема. За тази цел учителят трябва ясно да установи очакваните резултати от 

обучението, да разработи безопасна среда за учене за учениците, да осигури обучение 

под формата на насоки относно стратегията, базирана на проблеми, и да предостави на 

учениците всички необходими ресурси за материали и подходящи мултимедийни 

инструменти . 

Учителят трябва също така да е наясно, че когато IBM се прилага в религиите, някои 

разглеждани въпроси може да се припокриват със ситуации от реалния живот, през които 

преминават някои ученици. Тази ситуация може да доведе до по-силно емоционално 

участие на учениците в процеса на проучване. В края на краищата, както IBM, когато се 

прилага в религиите, трябва да има за цел критично разбиране на ситуации от реалния 

живот, за да насърчи промените във вредните нагласи на учениците по отношение на 

религиите и желанието за действие за защита и насърчаване на религиозното 

многообразие. Като каза това, учителят, като фасилитатор, трябва винаги да използва 

разбора като решаващ елемент от всяка дейност, особено след като когато се прилагат в 

религиите, дейностите на IBM често изискват силно емоционално участие. Учителят като 

фасилитатор трябва да напътства учениците при посрещането на всякакви 

предизвикателства, произтичащи от дейностите на IBM, когато се прилагат в религиите, 

да обръща внимание на нови прозрения, които те могат да постигнат чрез 

взаимодействие с връстници, да подкрепя промените в нагласите на учениците към 

религиозното многообразие и да помага на учениците да се съсредоточат върху 

възможни бъдещи действия срещу религиозния фундаментализъм. 

Не на последно място, когато прилага IBM в религиите, учителят трябва да осигури 

достатъчно време на учениците, за да се включат безопасно и пълноценно в дейностите 

за изразяване и участие, да развият доверие в учителя и да изградят сплотеност между 

тях. Учителят трябва също така да даде достатъчно време на учениците да си сътрудничат, 

като винаги има предвид, че учениците се нуждаят от време, за да развият силни 
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взаимоотношения помежду си, които ще им помогнат да решават проблеми заедно, да 

разширят емоционалния си речник по отношение на религиозното разнообразие, да 

използват нови стилове на комуникация когато обсъждат идеи за религиите и 

религиозното многообразие и изживяват връзка, която им дава усещане за цел, когато 

действат за религиозното многообразие. 

 

Част 2 - Как да използвате метода PD&P 

 

Глава 4 - Ръководство за обучение 

4.1 Как да прилагаме PD&P подхода: основни характеристики 

Моделът се основава на метода на анкетата и е насочен към определяне на 

практически инструменти, които да се използват в клас за обсъждане, познаване, 

анализиране и обсъждане на въпроси, свързани с религиозните чувства на учениците. 

Целта на тези дейности е свързана с: 

- Познаване на религиите на другите 

- Разбиране, а не просто приемане на поведението и начина на живот на другите, чиито 

причини са свързани с религиозни чувства 

- Сътрудничество с други религиозни чувства и вярвания, за да се създадат общи 

основи 

Тези дейности могат да помогнат на учениците да подобрят своето духовно измерение 

и са насочени към всички ученици, дори и да изразяват агностична или атеистична гледна 

точка. 

Моделът счита, че съдържанието на обучението се контролира от това, което 

учениците вече знаят, мислят и разбират. Отношението на учениците може да зависи от 

това как учат и от това как сте учили успешно в миналото. Актът на учене трябва да бъде 

смислен и трябва да е свързан със съществуващите знания и умения, обогатявайки и 

разширявайки и двете. Изучаването на религии счита, че в училище количеството 

материал, който трябва да се обработи за единица време, е ограничено. При прилагането 
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на този подход обратната връзка и нагласата да бъдеш достъпен за открити дискусии са 

необходими за комфортно обучение. Фазата на когнитивното и мета-когнитивното 

обучение трябва да се вземе предвид стиловете на учене и мотивацията. 

Този подход е отворен и учениците трябва да затвърдят наученото, като се запитат 

какво се случва в собствените им глави. IBM улеснява създаването на място за решаване 

на проблеми в най-пълния му смисъл за упражняване и укрепване на връзките. В IBM, 

приложен към изучаването на религии, има възможност да се създаде място за защита, 

изпробване и хипотези. Ролята на учениците може да бъде експериментирана, като ги 

помолите да бъдат „учители“ според идеята, че „не учите наистина, докато не 

преподавате“, както подчертава Джонстън. 

Можем да представим в следващата част на ръководството някои точки, свързани с 

това как да използвате този ресурс в клас и да дефинирате стъпките. 

Етап 1 

Определяне на темата (или съгласуване на темата): темата може да бъде специфичен 

аспект на една или повече религии; напречна област, обща за повече религии или отделен 

въпрос, който е част от общото вътрешно духовно (или не духовно) измерение. 

Примери за теми: 

• Защо религиите (или някои от тях) определят какви ще бъдем след смъртта 

• Защо религиите (или някои от тях) налагат или предлагат правила за хранене 

• Какво е значението на определени обреди 

• Дали стойността е свързана или не с религиите и как. 

В тази първа стъпка учениците ще идентифицират знанията (какво знаят учениците). 

Самото определение за учене, базирано на запитване (IBL) напомня, че то започва с 

разпитване. Учениците се призовават спонтанно да задават въпроси или да бъдат 

подканени да задават въпроси по определена тема, в този случай религиите. Религията 

не е общо тематично пространство, учителите определиха конкретна тема на дискусията. 

Те могат да изследват, за да намерят отговори, да участват в дейности, които ще им 

помогнат да търсят отговори, или да работят съвместно в търсене на отговори; 

независимо от това, цялото обучение произтича от тези въпроси. Като участват в 
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обучение, базирано на запитвания, учениците разбират, че могат да поемат отговорност 

за обучението си. 

Планиране на урока 

NB! Няма дефиниран начин за очертаване на план на урок, базиран на запитване. 

Планирането на урока започва с определяне на желания резултат от урока. Ролята на 

учителите също е да могат да изследват темите, които учениците се ядосват да знаят и 

изследват. 

Религиите са чувствителен въпрос и учителите трябва да дефинират темата, като имат 

предвид, че те не трябва да се възприемат като обидни или неподходящи за целия клас. 

След това е подходящо да се организира и изготви план за изследване със същите 

указания и насоки. Може да е полезно да се обмисли използването на диаграма K-W-L, 

която да улесни учениците да четат някои предварително подготвени текстове и 

документи или да гледат видеоклип, като кара учениците непрекъснато да обсъждат това, 

което четат или гледат и ги включва в дейност за наблюдение. 

Винаги при определяне на стъпките учителите трябва да оставят място за дебат. 

Други уроци трябва да бъдат фокусирани върху включването на учениците в 

изследователски или работни групи, за да определят съответните отговори. Често 

обучението, базирано на запитвания, също ще се увековечи, като доведе до нов набор от 

въпроси. Учебните уроци, базирани на запитване, могат да се различават от другите уроци 

по това, че не е задължително да имат силна крайна точка. 

Стъпка 2 

(тази стъпка може да продължи един час в клас или у дома) 

Учениците трябва да представят план за изследване и могат да бъдат разделени на 

групи. През това време учителите трябва да представят критериите за изследване и да 

дадат указания как да анализират и подбират материалите. От решаващо значение е да 

се изясни, че работата трябва да се извършва от учениците и самостоятелно (учителят не 

трябва да върши работата вместо тях!), но той/тя трябва да ги напътства и да моделира 

надеждни методи за изследване. 

Стъпка 3 



   Learning Manual 
 
 
 
 
 

 60 

- Представяне на заключенията и отговаряне на въпроси: (два часа) 

Накарайте учениците да представят това, което са научили. Студентите трябва да 

създадат и представят кулминационен артефакт. Когато накарам учениците си да 

представят това, което са научили, както казахме, цитирайки известен автор, те могат да 

бъдат Способни да преподават като връх на това, към което да достигнат. 

Ако учителите са разделили учениците на групи, за всяка група ще бъде определен 

водещ, който ще има отговорността да представи проблема или като алтернатива 

учениците ще представят проблема, като помолят всички членове на групата да обяснят 

аргумент. 

Теорията при този подход е: не е възможно да се преподава религия, без да се премине 

през природата и разказа на конкретна религия. Целта на модела не е да предложи „как 

да изучаваме историята на религиите“, а да експериментира в изучаването на религиите, 

въздействието на мултикултурализма. 

Същност и концептуално измерение на въпросите: дискусията трябва да се води, като 

се избягват всякакви проблеми, свързани с концептуалните изрази. За децата е важно 

техният език да може да бъде франк и да не се влияе от догматичните позиции на другите 

(родители, други учители и т.н.). 

Бръмбарът на Витгенщайн в кутията – във Философските изследвания на Витгенщайн 

той предлага мисловен експеримент, който оспорва начина, по който гледаме на 

интроспекцията и как тя информира езика, който използваме, за да опишем усещанията. 

За мисловния експеримент Витгенщайн ни моли да си представим група индивиди, всеки 

от които има кутия, съдържаща нещо, наречено „бръмбар“. Никой не може да надникне 

в чужда кутия. Всеки е помолен да опише своя бръмбар, но всеки познава само своя 

бръмбар. Но всеки може да говори само за собствения си бръмбар, тъй като в кутията на 

всеки може да има различни неща. Следователно Витгенщайн казва, че последващите 

описания не могат да участват в „езиковата игра“. С течение на времето хората ще говорят 

за това какво има в кутиите им, но думата „бръмбар“ просто означава „това нещо, което 

е в кутията на човек“. 
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Защо този странен мисловен експеримент е обезпокоителен? Мисловният 

експеримент показва, че бръмбарът е като нашия ум и че не можем да знаем точно какво 

е в съзнанието на друг индивид. Не можем да знаем какво точно изпитват другите хора 

или уникалността на тяхната гледна точка. Това е въпрос, който е много свързан с така 

наречения труден проблем на съзнанието и феномена на квалиа. 

Ученикът ще бъде помолен да представи своя аргумент пред класа и да обоснове 

своите мнения, като използва шейни или видео или това, което може да направи. 

При подготовката на презентацията те трябва да спазват следните правила: 

Не се приемат никакви изрази, които са обидни, лични или клеветнически. 

Председателят може да призове към ред всяко лице, използващо подобни изрази. Всички 

аргументи трябва да бъдат обяснени и оправдани от материалите, открити по време на 

фазата на изследването или от резултата от изследването или други форми на 

разследване (въпросници, интервюта и т.н.). 

Стъпка 4 

След презентацията дебат за размисъл и мислене (един час) 

В тази фаза студентите са помолени да разсъждават върху това, което е проработило в 

процеса и какво не, и те също трябва да развият своите мнения относно изследваните 

теми. Отражението е много важен ключов въпрос. Тази стъпка има две значения: молба 

на учениците да се замислят върху мнението си по темата и размисъл върху процеса и 

методологията. В тази фаза ще бъде много полезно да откриете как метапознанието 

(мислене за мислене) играе роля в тази стратегия. Учителите ще могат да проучат как 

учениците са се съсредоточили върху това как са научили в допълнение към това, което 

са научили. По отношение на специфичната област на съдържанието на религията, 

обсъждането на процедурата и анализирането на констатациите ще бъде от съществено 

значение за възможността да се обсъждат предразсъдъците и да се свикне с разликите в 

изразяването на вярванията. По отношение на постиженията на учениците, силата на 

техния въпрос трябва да помогне за стимулиране на изследването, писането и 

представянето. 
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Стъпка 5 

Отзиви и оценки 

Обратната връзка и уверението са необходими за удобно учене, а оценяването трябва 

да бъде хуманно. 

В тази сфера оценките на изявите не са лесни. Някои фактори се намесват в 

създаването на съдържанието. 

Можем да установим някои категории критерии, насочени към: 

- Оценка на представянето на ученика 

- Оценка на ефективността на дейността 

 

Оценка на представянето на ученика 

Критериите се опитват да опишат какво е най-важното в работата на учениците във връзка 

с идентифицираните учебни цели. В този модел са предложени четири общи категории 

критерии, които могат да се използват за оценка на реакцията на учениците и работата в 

тези специфични области на изучаване на религия. Четирите вида критерии се фокусират 

върху оценяването на съдържание, процес, качество и въздействие. Нека разгледаме 

всеки тип. 

1. Съдържание степента на знания и разбиране на факти, концепции и принципи от 

ученика. 

2. Обработете нивото на професионализъм на изпълнение на умение или процес, както и 

ефективността на методите и процедурите, използвани в изследването и способността, 

показана при анализиране на материалите 

3. Качество цялостното качество и майсторство на презентацията. 

4. Въздействие върху цялостните резултати или ефекти от изпълнението предвид неговата 

цел и публика. 

Видове критерии 

Описателни термини (примери) 

Съдържание 

точно, ясно обяснено, пълно, експертно, информирано 
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Процес 

съвместен, координиран, ефективен, методичен, прецизен 

Качество 

креативност, организираност, ефективност, добро проектиране 

Въздействие върху аудиторията 

забавен, информативен, убедителен, удовлетворяващ, успешен. 

 

Ето пример, в който и четирите типа критерии се използват за оценка на задачата, 

посочена в IBM: 

• Съдържание — учениците точно описват темата и разглеждат правилно всички 

мултикултурни аспекти 

• Процес — ученикът в групите си сътрудничи добре и се координира със своите другари; 

• Качество — цялото съдържание е добре представено и добре описано с подходящо 

използване на медии (снимки и музика), избрани, като се вземат предвид всички 

мултикултурни чувства 

• Въздействие — презентацията достига целта си и отговорите на въпросите, повдигнати 

от темата, са задоволителни и могат да провокират (необиден) дебат 

Важно е да се отбележи, че в този пример четирите критерия са относително независими 

един от друг 

Оценка на дейността 

Основните въпроси, на които учителите трябва да отговорят са: 

КАКВО – Учителите трябва да разработят среда за учене, която е подходяща и 

отразява социалния, културен и езиков опит на техните ученици. Те действат като 

водачи, посредници, консултанти, инструктори и защитници на учениците, като помагат 

за ефективното свързване на техните културни и базирани в общността знания с учебния 

опит в класната стая. 

ЗАЩО - Ladson-Billing отбелязва, че ключов критерий за културно подходящо 

преподаване е подхранването и поддържането на компетентност както в домашната, 
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така и в училищната култура. Учителите трябва да използват домашния културен опит на 

учениците като основа, върху която да развиват знания и умения. Съдържанието, 

научено по този начин, е по-значимо за учениците и улеснява прехвърлянето на 

наученото в училище в ситуации от реалния живот. 

КАК: 

• Накарайте учениците да споделят артефакти от дома, които отразяват тяхната 

култура 

• Накарайте учениците да пишат за традициите, споделяни от техните семейства 

• Накарайте учениците да изследват различни аспекти на тяхната култура 

• Различни подходи на преподаване, за да се приспособят към различни стилове 

на учене и владеене на езика. Инициирайте групи за съвместно обучение 

• Накарайте учениците да участват в книжни клубове или литературни кръжоци 

• Използвайте дискусионни групи, насочени към учениците 

• Говорете по начини, които отговарят на нуждите от разбиране и езиково развитие 

на ELLs (Yeldin) 

 

Заключения и  препоръки към учителите 

Преди да започнете дискусия за религията, трябва да сте сигурни, че по време на дебата 

ще бъдат спазени подходящи начини на обръщение. Като цяло е добра практика да 

попитате какво име или форма на обръщение предпочитат учениците при определяне на 

тяхната религия. По време на дискусии в клас трябва да се използва за обръщане на 

учениците по име колкото е възможно повече. Правилното произношение на имената е 

много важно, тъй като демонстрира културно съзнание и уважение. Запомнете – ако се 

съмнявате, консултирайте се с учениците. Трябва да насърчавате използването на 

приобщаващ език, който избягва етноцентричните тонове. 

В класната стая е много е важно да: 

• Установите изрични основни правила за подходящо поведение в класната стая, за да се 

предпазите от културно изключване и нечувствителност; 
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• Комуникирате вербално и невербално, залагате високи очаквания за показване на 

взаимно уважение към всички ученици; 

• Насърчавате учениците да преговарят за приемането на „кодекс на поведение“ и набор 

от дисциплинарни мерки за неподходящо поведение в класната стая; 

• Отговаряте твърдо и незабавно на всяко поведение (вербално или невербално), което 

може да се счита за предубедено, пристрастно или дискриминационно по природа. Не 

толерирайте расистки, сексистки или културно нечувствителни коментари, направени от 

ученици; 

• Избягвате да игнорирате или пренебрегвате нуждите на отделните ученици. Например, 

уверете се, че нямате склонност да предпочитате една група пред друга, когато отговаряте 

на въпроси; 

• Избягвате стереотипи и предубедени предположения във вашите преподавателски 

практики и съдържание на дискусиите; 

• Когато представяте информация за различни културни и езикови индивиди или 

малцинствени групи, ясно цитирайте публикувана литература и резултати от изследвания, 

вместо да изразявате личното си мнение. По подобен начин насърчавайте учениците да 

черпят от различни източници на данни/доказателства, за да развият своите аргументи и 

да критикуват мненията си. 

Също така е много важно да се насърчава отворената и приобщаваща дискусия в класната 

стая:  

• Подтикнете учениците да задават въпроси, като използват отворени твърдения, като 

например „Иска ли някой да сподели различно мнение или гледна точка?“ 

• Избягвайте да отделяте отделни ученици или да поставяте някого „на място“, особено 

когато обсъждате културни или лични въпроси. Например, ученик ще се почувства 

притиснат, ако се приеме, че може да говори от името на всички хора от своята страна или 

култура на произход; 

• Насърчавайте реда при обсъждане на спорни въпроси. Например, уверете се, че 

учениците се редуват да изразяват собствените си мнения, като същевременно изслушват 

(и искрено вземат предвид) възгледите на другите; 
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• Попитайте учениците как предпочитат да учат и, където е възможно, проучете как 

можете да адаптирате дейностите си по преподаване и учене в съответствие с това. 

 

4.2 Основните стъпки в педагогическия цикъл 

Преподавателите търсят стратегии и различни методи на преподаване, които помагат на 

учениците да придобият пълно разбиране на новите концепции. Те имат за цел да 

ангажират, мотивират и насочват учениците към развитие на умения. Един от начините да 

направите това е чрез включване на подходи, базирани на запитване, като 

педагогическата дидактика и петте стъпки на метода на участие (5E), които се основават 

на активното учене. Учениците вече не са пасивни получатели на знания от своя учител, а 

активни изследователи. 

Методът, разработен първоначално в края на 80-те години от учебните програми по 

биологични науки, насърчава съвместно, активно учене, при което учениците работят 

заедно за решаване на проблеми и изследване на нови концепции, като задават въпроси, 

наблюдават, анализират и правят заключения. Основно това е педагогически подход за 

преподаване на наука, така че предоставя рамка за учителите да развият разбирането на 

учениците за научните идеи и концепции. Моделът в Пет Стъпки обаче е гъвкав и може 

да се използва с много различни видове ресурси, програми и материали, върху които 

учителите искат да работят. Той ангажира мисленето на учениците, след което дава 

възможност за изследователски открития и действително учене, за да задълбочи тяхното 

разбиране. Учениците научават, че един въпрос води до друг, който може да доведе до 

още няколко. Те имат възможност да станат критични мислители и да продължат 

обучението си. 5-те стъпки на метода P&P се основават на конструктивистката теория за 

ученето, която предполага, че хората изграждат знания и смисъл от преживявания и 

взаимодействия между ученици, инструктори и учебно съдържание. Чрез разбиране и 

отразяване на дейностите учениците са в състояние да съгласуват новите знания с 

предишни идеи и в същото време да получат информация, заключения и нови удивления, 
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тъй като този модел ги мотивира да мислят, разбират, изследват, сътрудничат, 

анализират, наблюдават и прогнозират. 

Цикълът на обучение 5E води учениците през следните пет стъпки: 

Ангажиране 

Първата фаза на цикъла на обучение въвежда урока. Преподавателят създава желание да 

научите повече за предстоящата тема и да идентифицирате пропуските в знанията, без да 

изнасяте лекции. Той/тя оценява предварително предварителните знания на учениците и 

им поставя проблем, който да изследват в следващата фаза от цикъла на обучение, като 

ги информира за целта(ите) на урока и накъде се насочват. 

Преподавателят може да предизвика учениците, като им задава начални въпроси или 

като ги покани да запишат това, което вече знаят по темата. Той/тя може да създаде 

интересна ситуация, позволяваща на учениците да наблюдават и обсъждат какво мислят 

и какви прогнози правят въз основа единствено на предишни знания. 

Проучване 

По време на фазата на проучване учениците активно изследват новата концепция чрез 

конкретни учебни преживявания. Тази фаза позволява на учениците да учат по 

практически начин, предлагайки по-добро разбиране на първоначалната концепция. Те 

търсят отговори на своите въпроси, подкрепят всякакви твърдения относно своите 

наблюдения и предоставят допълнителни учудвания. Този процес позволява на 

учениците да бъдат тържествено в центъра на действието, докато събират данни за 

решаване на поставения проблем. 

Обяснение 

Това е фаза, ръководена от преподаватели, ръководена от опита на учениците от 

предишната фаза. Помага на учениците да синтезират нови знания, да задават въпроси, 

ако имат нужда от допълнително разяснение и в същото време да се съсредоточат върху 

целта на урока. Преподавателят трябва да помоли учениците да споделят какво са 

научили по време на предишната фаза и има възможност да изслуша техните констатации 

и да коригира възможните погрешни схващания. Учениците обясняват своето разбиране 

на концепциите и правят публични твърдения по темата, докато други съученици могат 
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или да докажат, или да опровергаят твърденията чрез собственото си събиране на 

доказателства. По време на тази фаза могат да бъдат въведени нови речници, 

определения, бележки, информационни и комуникационни технологии или други 

помощни средства, за да се подобри разбирането. 

Разработване 

Във фазата на разработване учениците споделят информация и идеи и се насърчават да 

прилагат новите си знания и умения. Това им помага да развият по-дълбоко разбиране. 

Учителите могат да поискат от учениците да създадат презентации или да проведат 

допълнителни проучвания, за да затвърдят нови умения. Новият опит от преразглеждане 

на стари концепции кара учащите да откриват нови знания и идеи. 

Оценяване 

По време на тази фаза учителите могат да наблюдават своите ученици и да видят дали 

имат пълно разбиране на образователните цели. Учениците се насърчават да оценяват 

напредъка си и да разсъждават върху собственото си разбиране. Както формалното, така 

и неформалното оценяване са подходящи за оценяване на разбирането и представянето, 

включително самооценка и оценка от връстници, писмени задачи, изпити, но също и 

портфолио, оценка на базата на представяне, концептуални карти и дневници. Учениците 

могат да работят заедно, за да демонстрират какво могат да направят. 

 

4.3 Дейности и съдържание 

А. Визия 

Всички учебни задачи ще бъдат поставени в три комуникативни режима: 

интерпретативен, междуличностен, презентационен 

 Интерпретативен режим 

• Придобийте нова информация 

• Организирайте я 

• Разберете я 

• Задавайте въпроси 

Междуличностен режим 
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• Планирайте и преговаряйте 

• Изберете и стигнете до консенсус в групата 

• Задавайте и отговаряйте на въпроси 

• Запълнете информационната празнина 

 Презентационен режим 

• Създайте продукт 

• Покажете решение на проблем 

• Прилагане на информация от други режими 

 

На въпроса „С какви умения искаме да „въоръжим“ нашите тийнейджъри?“ отговаряме 

отново в три стъпки: 

 

1. Комуникация и сътрудничество 

Учениците могат да: 

• си сътрудничат в различни среди; 

• се поставят в различни социални и културни контексти 

• организират и участват в различни групи 

• работят ефективно за обща цел 

• разбират, че аудиториите се различават на базата на култура, география, вяра, 

идеология, богатство и други фактори и че те могат да възприемат различни значения от 

една и съща информация 

 

2. Критично мислене, изследване и решаване на проблеми: 

Учениците могат да: 

• демонстрират информираност и интерес към изучаването на света 

• проучват и артикулират критични въпроси и "проучваеми" проблеми 

• се ангажират с проблеми интелектуално и емоционално 

• анализират, синтезират и оценяват от разнообразни перспективи 

• задават важни въпроси 
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• свържат локалното с глобалното 

• сравняват различни гледни точки 

• интегрират своите собствени и чужди гледни точки, за да изградят нова, когато е 

необходимо 

 

3. Местно и глобално гражданство: 

Учениците могат да: 

• артикулират гледните точки на другите и идентифицират влиянията 

• разбират краткосрочните и дългосрочните последици от относителния баланс на силите 

между обществата и културите 

• виждат себе си като участници, а не странични наблюдатели 

• взимат предвид различни гледни точки и оценяват потенциалните последствия 

 

Някои възможни теми за организиране на учебни дейности около тях: 

• Агентите на Бог 

• Божието присъствие 

• Божиите думи 

• Общуването с Бог 

• Религии и география 

• Религии и образование 

• Религии и политика 

Всяка тема ще бъде разделена на 3 категории: 

• продукти 

• практики 

• перспективи 

 

Б. Възможни сценарии за обучение 

Критично четене 
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Насърчавайте внимателното четене със стратегии, които изискват от учениците да 

анализират, тълкуват, критикуват и правят връзки с текстове и да откриват уместността на 

тяхното четене в по-широк контекст. 

Предизикателствата на текста 

Помага на учениците да задават и отговарят на свои собствени въпроси, зависещи от 

текста, като приемат множество гледни точки и разкриват предположения и пристрастия 

в текста. 

Задаването на критични въпроси насърчава учениците да изследват валидността на даден 

текст и на аргументите на автора. Като обмислят и оспорват казаното в даден текст, 

учениците влизат с гласовете си в текстовия дискурс и развиват свобода на действие. 

Генерирането на въпроси осигурява и цел за четене. Ангажираността на учениците в 

процеса на четене се увеличава, когато изследват собствените си интереси. Писмените 

въпроси и отговори също така повишават разбирането на текста, подобряват 

представянето при писмени оценки1 и подготвят учениците да генерират и отговарят на 

въпроси в колежа, кариерата и гражданския живот. 

Четене „срещу зърното“ 

При четене „срещу зърното“ учениците анализират доминиращия прочит и гледна точка 

на даден текст и се включват в алтернативни или "резистентни" четения. Устойчивите 

четения разглеждат внимателно вярванията и нагласите, които обикновено остават 

неразгледани в даден текст, привличайки вниманието към пропуските, мълчанията и 

противоречията. 

„Четенето“ се отнася до това, което смятаме, че текстът означава; текстовото значение 

винаги зависи от контекста. Читател, намиращ се в културен контекст, различен от този, в 

който е написан текстът, може да намери смисъл, който писателят не е възнамерявал. 

Когато учениците четат по мотеда „срещу зърното“, те се научават да се противопоставят 

на извеждането на преден план и привилегирането на доминираща гледна точка (често 

хетеросексуална, без увреждания, християнка, бяла или мъжка). Тази стратегия добавя 

опита на по-слабо представени индивиди и групи в текстовия дискурс. 
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Четенето срещу зърното съчетава анализ, синтез, оценка и създаване. Той също така 

развива и оценява разбирането, тъй като учениците трябва да разберат текста, за да се 

включат успешно в алтернативно четене. 

Споделеното четене съчетава аспекти на ръководено четене и стратегии за четене на глас. 

По време на споделено четене учител или опитен ученик чете текста на глас, като спира в 

предварително избрани моменти, за да обсъди съдържанието и да анализира текста. Тази 

стратегия улеснява внимателното четене на сложен текст в настройките на малка или цяла 

група. 

Текстови графити 

Тази стратегия излага учениците на множество кратки части от текст, преди да го прочетат 

изцяло. Учениците четат избрани цитати извън контекста и коментират както избора, така 

и коментарите на други ученици. Дейността завършва с размисъл на учениците върху 

техните реакции и прогнози за текста. 

Текстово-зависими въпроси 

Читателите трябва да се върнат към централния текст, за да отговорят на зависещи от 

текста въпроси и да предоставят доказателства от прочетеното в подкрепа на своите 

отговори. Учениците предоставят точни, подходящи и пълни доказателства. За да 

направят това добре, учениците често ще трябва да препрочетат текста няколко пъти. Този 

подход дава предимство на текста пред знанието и личния опит, предшестващи четенето. 

 

Прозорец или огледало? 

Тази задача помага на учениците да преценят дали текстът е прозорец или огледало, чрез 

който упражнявате умения за грамотност и използване на технологии. Учениците ще 

решат дали авторът, говорещият, героите или съдържанието в даден текст отразяват 

преживяванията на учениците (огледало) или осигуряват прозорец към преживяванията 

на хора, чиято самоличност се различава от тази на учениците. 

 

В. Как може да „работи“ методът на запитване в училищната общност:  
Подхранвайте уменията на учениците за говорене и слушане със стратегии, които ги 

карат да използват текстове по време на смислени дискусии в класната стая. 
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Дейности тип Мозайка  

Дейностите Jigsaw са специфичен тип дейности за информационни пропуски, които 

работят най-добре, когато се използват с целия клас. Класът първо се разделя на групи 

от четири до шест обучаеми, на които след това се дава известна информация по 

конкретен аспект на темата, по която те след това стават експерти. 

След това класът се реорганизира в различни групи (групи „мозайката“) от четири до 

шест обучаеми, така че всеки обучаем в новата група да е от различна група „експерти“ и 

те споделят информацията си с новата група, за да могат да завършат задача заедно. 

Fishbowl 

Fishbowl е стратегия за организиране на дискусии в средни до големи групи. Учениците 

са разделени на вътрешен и външен кръг. Във вътрешния кръг или аквариум студентите 

водят дискусия; учениците във външния кръг слушат дискусията и си водят бележки. 

Четири гледни точки 

Стратегия за въвеждане на антипристрастната рамка в групова дискусия и текстов 

анализ. Учениците отговарят и задават въпроси от четирите области, свързани с: 

идентичност, разнообразие, справедливост и действие. 

Сократов семинар 

Структурирана дискусия, в която учениците разглеждат въпроси и отговарят на отворени 

въпроси относно даден текст. Учениците използват диалог, а не дебат, за да общуват 

помежду си. 

Какво биха казали  

Стратегия за дискусия, която кара учениците да направят заключение как определен 

автор или герой от текст би отговорил на въпроси и сценарии. Студентите трябва да 

защитят заключенията си, като използват доказателства от текста. 

Направи нещо 

Изисква от учениците да демонстрират своето съзнание за борба с предубежденията и 

гражданска компетентност, като прилагат знанията си за грамотност и социална 
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справедливост в автентичен контекст на реалния свят. 

Факт или мнение 
Изисква от учениците да намерят примери за факти и мнения в текст, обяснявайки как 

знаят кои са факти и кои мнения. 

Аз ще бъда съдията 
Изисква от учениците да сравнят как два текста или автори отговарят на даден въпрос и 

да спорят кой текст или автор е по-силен. 

Поставете историята в история 
Тази подкана кара учениците да отговорят на даден въпрос, като напишат въображаемо 

парче, което разказва за значима личност или историческо събитие в текста. Отговорете 

на въпроса, като напишете историческа измислица, която разказва за... 

В техните обувки 
Изисква от учениците да създадат разказ, който разказва за преживяване от гледна 

точка на герой, историческа фигура или автор. 

Бъдете промяната. 

Учениците идентифицират и изследват проблем на общността и предлагат решение. 

След това планират и изпълняват действия, насочени към решаване на проблема. 

 

Глава 5 – Как да се справим с PD&P 

 

5.1 Как да използвате указанието на метода за учителите 

Учителите с широк спектър от религиозни и нерелигиозни пристрастия могат, теоретично, 

да преподават отворена и отразяваща форма на религиозно образование по ефективен и 

изключително безпристрастен начин. Концепцията за безпристрастност изисква 

организиране на преподаване и учене без предразсъдъци на основата на раса, вяра, 

социална класа или политически възгледи, със свобода на словото в приетите граници. 

Учителите могат, когато е необходимо, да използват личните си мнения с интелектуална 

честност и без намерението да убеждават учениците да следват собствените си мнения. 

Безпристрастните учители по религиозно образование имат уменията и чувствителността 
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да знаят как и кога да включат личните си убеждения. Тази професионална компетентност 

не принуждава учителите да крият своята гледна точка. Основната цел е да превърнем 

класната стая в здравословна среда за разговор и дебат между ученици и учители. От 

решаващо значение е да се признае множеството идентичности на учениците и да се 

създаде активна среда в класната стая, в която тези идентичности се уважават и ценят. За 

да се създаде безопасно пространство в класната стая за религиозно образование, 

учителите по религиозно образование и учениците трябва да насърчават да учат повече 

един за друг и един от друг. 

Подходът на педагогическия и дидактически модел на преподаване и учене с участие 

(PD&P), предложен от проекта LIFE TWO, се основава на метода на проучването (IBM) в 

образованието. За да се приложи моделът на IBM към изучаването на религия от гледна 

точка на подхода на участие, първото нещо, което учителите трябва да направят, е да 

гарантират, че класните стаи за религиозно обучение са безопасни обществени 

пространства. За да се създаде безопасно пространство в религиозното образование, 

учителите трябва да определят основните правила за разговор в класната стая, където 

всички ученици се чувстват свободни да изразяват мнението си, без да обиждат другите. 

В мултирелигиозната класна стая за религиозно образование учителите носят 

отговорността да защитават учениците от дискриминация. Те трябва да насърчават 

учениците да бъдат етично отговорни и да водят уважителен диалог с „другите“, първо по 

време на комуникацията в класната стая и напоследък в ежедневните си взаимодействия. 

Тъй като името на човек е част от неговата или нейната културна идентичност, учителите 

трябва да бъдат достатъчно внимателни, докато произнасят правилно имената на 

ученици от различни култури и религии по време на присъствие, дейност в класната стая 

или по всяко друго време от учебния ден. Освен това, като дейност в класната стая, за да 

се насърчи положителна връзка между ученици от различен произход, учителите могат 

да помолят учениците да обяснят какво означават имената им в техните култури и как са 

избрани. Получаването на информация за религиозния и културен произход на 

съучениците би помогнало за насърчаване на положителните взаимодействия между 

учениците. 
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За да насърчат уважителния разговор относно религиозното многообразие в класните 

стаи по религиозно образование, учителите трябва да насърчават открити и 

приобщаващи дискусии в класната стая. Те не трябва да толерират униженията на 

учениците. Тези типове изявления могат незабавно да създадат атмосфера на „ние“ и 

„те“. Учителите трябва също така да насърчават откриването на общи интереси и 

споделен опит между учениците. Отбелязването на приликите, както и откриването на 

разликите между учениците, биха помогнали за създаването на приобщаваща в културно 

и религиозно отношение среда в класната стая. 

За да развият по-голяма толерантност към други култури и религии, учителите не трябва 

да позволяват расистки, сексистки или културно нечувствителни коментари или действия 

да остават незабелязани. Учителите трябва да насочат вниманието на учениците към тях 

и да им помогнат да изследват източниците на предразсъдъци и дискриминация. Нещо 

повече, учителите трябва да се откажат от своите предубедени представи за културно и 

религиозно различни ученици. Те трябва да избягват погрешните схващания на 

стереотипите, свързани с различните религии и култури. 

Докато обсъждат лични или културно чувствителни въпроси, учителите трябва да избягват 

да отделят конкретен ученик. Учителите не трябва да приемат, че един ученик може да 

говори от името на всички хора от неговата религия, страна или култура на произход. Те 

трябва да гарантират, че всички ученици се чувстват свободни да изразяват своите гледни 

точки и да изслушват и вземат предвид мненията на другите с уважение. Учителите не 

трябва да имат склонност да предпочитат една културна или религиозна група ученици 

пред друга, докато отговарят на техните въпроси. 

Учителите трябва да отговарят на учениците както на индивидуално, така и на културно 

ниво. Приобщаването на една класна стая зависи от видовете взаимодействия, които се 

случват между учители и ученици в класната стая. Тези взаимодействия се влияят от 

съдържанието на лекцията. Учителите трябва да включват множество гледни точки по 

всяка тема от съдържанието на курса по религиозно образование, вместо да се фокусират 

само върху една единствена гледна точка. Освен това учителите трябва да включват, 
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доколкото е възможно, материали, написани или създадени от хора с различен културен 

и религиозен произход и/или възгледи. 

Следователно учителите трябва да наблюдават собствените си допускания, нагласи и 

практики на обучение. Те трябва да се запитат до каква степен тези предположения, 

пристрастия и практики осигуряват приобщаваща учебна среда в класната стая. Първо, 

учителите трябва да помислят върху своята дефиниция за „многообразие“ и във връзка с 

това те трябва да се запитат как техните практики на преподаване отразяват тяхната 

национална, културна или религиозна идентичност. Второ, учителите трябва да поставят 

под съмнение своите предположения за ученици от различни културни и религиозни 

групи. Въз основа на техните предположения, за учителите е от съществено значение да 

разпитват техния емоционален, познавателен и поведенчески отговор към учениците. И 

накрая, те трябва да обмислят как биха могли да адаптират своите практики на 

преподаване, за да отговарят по-добре на уникалните нужди на различни групи ученици. 

По този начин, ако учителите могат да научат от какви други умения, знания или ресурси 

се нуждаят повече, това би им помогнало да дават образование от по-културно 

приобщаваща гледна точка. 

Глава 6 - Дидактически упражнения и примери за уроци 

Цели и практики 

Идеята за изучаване на религии в мултикултурно образование идва от движение за 

образователна реформа, вдъхновено от необходимостта да се създадат образователни 

възможности за всички ученици в областта на религиите и от предположението, че 

включването на ученици в религиозно образование, идващи от различни расови, 

етнически и социално-класовите групи могат да благоприятстват положителния дебат. 

Мултикултурността в обучението по религия отразява различните култури и е процес, 

насочен към създаване на подходящо интегриране на съдържание и процес на 

изграждане на знания. За да го постигнем и да постигнем реално намаляване на 

предразсъдъците, този наръчник предлага една първа стъпка от педагогиката. Той 

предлага упражнения, които имат за цел да подготвят климата, преди да пристъпят към 

прилагането на метода IBM, за да продължат да овластяват училищната култура и 
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социалната структура във възприятието на учениците. Посочихме, че интегрирането на 

съдържание се занимава със степента, в която учителите използват примери и 

съдържание от различни религии, но те трябва да покажат специфични познания по тези 

теми, за да не дават неподходяща информация. Тези упражнения не изискват широки 

познания на учителите за други религии, тъй като се има предвид, че тази информация се 

предоставя от учениците, за техните вярвания и традиции. Групите трябва да илюстрират 

ключови концепции, обобщения и проблеми в рамките на техните религиозни или 

агностични области или традиции. Тези упражнения предвиждат, че процесът на 

изграждане на знания изисква учителите да помогнат на учениците да разберат, проучат 

и определят как пристрастията, референтните рамки и перспективите в рамките на 

дадена дисциплина влияят върху начините, по които знанията се конструират в нея. 

Подходът, предложен от тази фаза, е да накара учениците да мислят и да обсъждат 

религии с цел да се благоприятства намаляването на предразсъдъците с уроци и 

дейности, използвани от учителите, за да помогнат на учениците да развият положително 

отношение към различни расови, етнически и религиозни групи . 

За да прилагат ефективно мултикултурното и мултирелигиозното образование, учителите 

трябва да обърнат внимание на всяко от измеренията на мултикултурното образование, 

а учениците трябва да бъдат подготвени за открита и свободна дискусия и дебат. Те 

трябва да използват съдържание от различни традиции и идеи (религиозни или не), 

когато въвеждат концепции и илюстрират обреди или поведение. Тези дейности ще 

помогнат на учениците да разберат как са изградени вярванията в различните религии и 

ще помогнат на учениците да развият положителни междугрупови нагласи и поведение. 

Тези дейности за загряване могат да допринесат за промяна на подхода на преподаване 

на учителите, като въвеждат стратегии, насочени към по-добро разбиране на различните 

религиозни, расови, културни и социално-класови преживявания, за да благоприятстват 

диалога и реципрочното положително възприятие. 
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Упражнение 1 

 

ОБЛАСТ 

 

 

 

Миротворчеството е свързано с религиозните вярвания по същия 

начин, както и политически убеждения. То представлява набор от 

инструменти и начини за справяне с конфликти, подобряване на 

конгруентността (връзката между това което говорим и това, което 

вършим) и преодоляване на деструктивността, която може да доведе, 

например, до война. Хората, фокусирани върху свят без спорове, 

редовно са в центъра на миротворческите учения по цялата планета. 

В този урок учениците проверяват какво и кой движи различни 

миротворчески усилия, а също и естеството и ефекта от тези 

начинания.  

Проучване на терен, критично мислене за разрешаване на проблеми, 

групова дискусия. 

 

НИВО НА ТРУДНОСТ 

 

 

Средно/ниско  

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

14 – 16 години 

Този урок е предназначен за гимназиални класове, но може да бъде 
адаптиран и за ученици от прогимназията. 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 

1 учебен час 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

Учениците ще: 

• Опишат различни видове миротворчески усилия/програми и 

конфликтите, които целят да разрешат 

• Определят религиозните, социалните и/или политическите 

вярвания и ценности, които са в основата на миротворчеството 

• Направят профил на миротворците, като подчертаят общите им 

предимства, отговорности, характери и т.н. 

• Разграничат значението и ефекта от миротворческите усилия и 

проекти 

• Приложат своето разбиране и оценка на усилията за 

установяване на мира чрез проект, който ще разработят 

ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА 

Накарайте учениците да се разделят на групи, за да изследват 
религиите, налични в тяхната общност – или чрез достъп до онлайн 
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ресурси като уебсайтове и видеоклипове в YouTube, или като посетят 
различни религиозни храмове 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

• Работен лист за миротворчески профил 

• Работен лист за критични разговори 

• Компютри или интерактивна дъска 

• Екран, върху който да се проектират видео сегменти, ако има 
такива 

• Раздаване на уеб ресурси, ако компютрите не са налични в 
момента 

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

1. Напишете "МИР" на милиметрова хартия или на бялата 
дъска. Разкажете накратко на учениците значенията на 
думата. Попитайте ги какво виждат или мислят за това, 
когато го чуят или прочетат.  

2. Попитайте учениците какво мислят, когато чуят термина 
„МИРОТВОРЧЕСТВО”, и как са научили за термина.  

3. Поканете учениците да представят знанията си за текущите 
миротворчески дейности, мисии, с които са запознати – 
глобално, в техния регион, в тяхната общност. Те трябва да 
отбележат малките и по-мащабните мисии, с разбирането, 
че ние често мислим за миротворчеството като национално 
или глобално начинание. Но хора като Ганди, Далай Лама и 
Тич Нат Хан подчертават, че дори мащабните усилия за мир 
трябва да започват с по-малки, със себе си в ежедневния ни 
живот. 

 

ОБОБЩЕНИЕ/РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

15 минути: Учениците разсъждават върху това, което научават за 
различните религии в тяхната местна общност. 

ТРАНСФЕР В ПРАКТИКАТА 

 

 

Всяка група може да сподели 1-2 големи идеи за това, които са взели 
от своите теми и 1-2 големи идеи, които са взели от другите теми. 

ПРИДОБИТИ КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ 

 

 

Учениците ще могат да: 

• Създадат стратегия за разрешаване на конфликти или програма 
за посредничество в тяхното училище, която е изградена върху 
миротворчески подход за успокояване на евентуално 
възникнали раздори между учениците. 

• Създадат клуб в училище, който инициира серия от програми и 
дейности, които отразяват културното разнообразие, вярвания и 
ценности на учениците. 
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Упражнение 2 

 

ОБЛАСТ 

 

 

Значението на абстрактните понятия в реалния живот. 

НИВО НА ТРУДНОСТ 

 

 

Средно 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

15-17 години 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 

80 минути 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

Да се разбере и оцени значението на демокрацията и 
демократичните процеси и институции. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

На учениците се дават кратки откъси от учителя с различни идеи за 
демокрацията. Или учителят дава устно кратко обяснение на 
основните форми на демокрация. 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Учениците могат да бъдат разделени на групи, за да обсъдят 
откъсите и да обменят идеи. 

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Стъпка 1 - прочетете/или слушайте откъси, в които има развити идеи 
за демокрацията. 

Стъпка 2 - обсъдете откъсите и дайте още примери. 

Стъпка 3 - запишете основните идеи, приети от групата. 
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ОБОБЩЕНИЕ/РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

Всяка група представя своите идеи пред останалата част от класа. 
Учителят улеснява дискусията и насърчава учениците да обменят 
идеите и възгледите си. 

ТРАНСФЕР В ПРАКТИКАТА 

 

 

Доверие в демокрацията и демократичното управление. 

Защита на демокрацията. Учителят подпомага дискусията между 
учениците за важността на демократичното управление и как то 
може да повлияе на ежедневния им живот. Какво би било те да 
живеят при недемократичен режим? 

ПРИДОБИТИ КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ 

 

 

Свържете абстрактните идеи (демокрация/свобода) с практиката в 
реалния живот.  

Зачитане на правата на другите хора. 

 

 

Упражнение 3 

ОБЛАСТ 

 

 

Интеркултурно разбирателство 

НИВО НА ТРУДНОСТ 

 

 

Средно 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

15-17 години 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 

60 минути 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

• Да подкрепи учениците в развиването на разбиране за 

взаимодействието и взаимозависимостта между културата и 

идентичността. 

• Да подкрепи учениците в признаването и оценяването на 
многообразието и да насърчава интеркултурното 
разбирателство. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА 

 

- Представете модела на „културната раница“ в опит да 
компенсирате ограниченията на модела „културния  
айсберг“, въведен от Едуард Хол през 1976 г. 
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 - „Културният айсберг“ е модел, който подобрява 
разбирането на културата по две оси: (а) „повърхностната” 
култура, отнасяща се до това, което е видимо за всеки човек 
(т.е. храна или танци); и (б) „дълбока” култура, включително 
това, което е предимно невидимо за другите (т.е. вярвания 
или концепция за времето) (Grant & Sleeter, 2007). 

- Изследванията обаче показват, че тези, които принадлежат 
към мнозинството, което се възприема погрешно като 
„норма“ (т.е. бели, от средната класа и едноезични), могат 
лесно да разпознаят елементи от своята „повърхностна 
култура“, но често се сблъскват със значителни трудности 
при разпознаването на елементите на своята „дълбока 
култура“. Това се дължи на липсата на възможности за 
осмисляне (Garcia, 2002). 

- Моделът на културната раница е създаден, за да засили 
разпознаването на нашето културно аз и да изследва 
рефлексивно нашите собствени култури. 

- Както Cáceda et al. (2017, стр. 82) посочват „раницата е 
метафора на това, че културата е както видима, така и 
невидима за другите и съществува тенденция да се вижда 
само това, което е видимо“. Едва когато споделим 
„раниците“ си и пристъпим към внимателното разглеждане 
на тяхното съдържание, разбираме ролята на културата и 
нейното влияние върху нашия мироглед. 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

В първата част на дейността учениците работят самостоятелно, а 
във втората част - работят в групи. 

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

- Стъпка 1: Представете културата като раница, която включва 
всякакви разнообразни аспекти на дадена личност; като 
раница, която всеки от нас носи през целия си живот, за да 
подчертае индивидуалния характер на културните 
отпечатъци. 

- Стъпка 2: Учениците попълват собствената си културна 
раница с всички неща, които ги правят уникални. Те могат да 
избират неща, определящи тяхната лична културна 
биография, включително: езици, хранителен режим, 
дрескод, музикални предпочитания, изрази на езика на 
тялото, естетически предпочитания, политически 
ориентации, религиозни възгледи и т.н. 

- Стъпка 3: След като учениците попълнят раницата, помолете 
ги да сравнят своите раници по групи със своите връстници и 
да коментират общите черти и разликите. 
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- Стъпка 4: Желаещите ученици представят собствената си 
културна раница на целия клас. 

ОБОБЩЕНИЕ/РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

Следва дискусия с целия клас за това как интеркултурното 
разбиране е свързано с културата. 

ТРАНСФЕР В ПРАКТИКАТА 

 

 

Защитаване на културното многообразие и насърчаване на 
интеркултурното разбирателство. 

ПРИДОБИТИ КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ 

 

 

Учениците разбират ключовата концепция за култура и 
междукултурно разбиране и могат да променят собственото си 
поведение, така че да е подходящо и за други култури. 

РЕФЕРЕНЦИИ Cáceda, C., Guerra, M. J. & Wu, H. (2017). My cultural backpack activity: 
A reflective teaching note. ORTESOL Journal, 34, 81-83. 

Garcia, E. (2002). Student Cultural Diversity: Understanding and Meeting 
the Challenge. Boston: Houghton Mifflin.  

Grant, C., & Sleeter, C. (2007). Doing Multicultural Education for 
Achievement and Equality. New York: Routledge. 

 

 

 

 

 

Упражнение 4 

ОБЛАСТ 

 

 

 

Учебни дейности за преодоляване на предразсъдъците, 
базирани на игри и дискусии 

Дейностите, базирани на игри, могат да бъдат оценени от 
учителя чрез наблюдение върху мотивацията на ученика. Тя 
може да се измерва с нивото на интерес към играта и 
желанието му да играе през определен период от време. 
Опитът на ученика може да бъде измерен чрез визуалното 
внимание, удовлетворението, ангажираността, 
забавлението и вълнението в игровата среда. Резултатите 
от обучението на ученика могат да бъдат измерени чрез 
представянето му  в играта и засиленото придобиване на 
нови умения и знания. 
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Дискусиите в клас могат да бъдат оценени чрез 
наблюдението на учителя, който може да използва 
четиристепенна скала за оценка на представянето. 

4 точки: Коментарът на ученика е оригинален и уместен. 

3 точки: Коментарът на ученика е над средния по качество. 

2 точки: Коментарът на ученика се основава единствено на 
личното мнение или опит, без препратка към съответната 
литература. 

1 точка: Коментарът на ученика не демонстрира никакъв 
анализ. Въпреки това ученикът допринася за атмосферата в 
класа чрез участие в клас. 

0 точки: Коментарът на ученика не добавя стойност към 
дискусията в класа. 

НИВО НА ТРУДНОСТ 

 

 

 

Средно 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

 

15-18 години 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 

 

3 часа за планиране въз основа на учебната програма 

3 часа за дейности, базирани на игри 

1 час за оценяване на компетенции 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

 

В съответствие със социалните ефекти от глобализацията, 
нарастващата взаимозависимост между страните и напредъка 
на комуникационните технологии, нашето ежедневие се 
променя бързо и става културно и религиозно разнообразно. 
Важно е учениците да бъдат обучени как да се справят с това 
нарастващо културно разнообразие. Тези практически примери 
ще подпомогнат учениците към мирно съжителство в 
мултикултурно общество. Целта на тези упражнения по темата 
за междукултурния диалог е да насърчат учениците да намерят 
общ език на разбирателство и зачитане на културните различия. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Учителят събира разнообразни ресурси в областта на 
интеркултурния диалог. Въз основа на предишни дефиниции 
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 (напр. Бялата книга на Съвета на Европа за междукултурния 
диалог), следната предварителна формулировка може да 
служи като препратка:  

„Интеркултурният диалог е открит и взаимноуважителен обмен 
на мнения между лица и групи, принадлежащи към различни 
култури, което води до по-дълбоко разбиране на другия.” 
(Съвет на Европа, Концепцията за интеркултурен диалог). 

 

За подготовката на упражненията учителят е добре да се 
консултира с интеррелигиозен календар, който се състои от 
големи религиозни празници и празници. Учителят също трябва 
да придобие базисни познания за основните религиозни 
символи и знаци (Световен доклад на ЮНЕСКО, 2009 г.) 

 

Източници: 

 

Council of Europe, White Paper on Intercultural Dialogue. Retrieved 
from the Council of Europe Website, on September 17, 2021: 
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#Top
OfPage 

 

Council of Europe, Conference of European Ministers responsible 
for cultural affairs on “The new role and new responsibilities of 
ministers of culture in initiating intercultural dialogue, with due 
regard for cultural diversity” (Opatija/Croatia, 20-22 October 2003) 
Report by the Secretary General. Retrieve from the Council of 
Europe Website, on September 17, 2021:  

 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090
00016805dda35.  

 

Council of Europe, The Concept of Intercultural Dialogue, Retrieved 
from the Council of Europe Website, on September 17, 2021: 
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp 

 

UNESCO, UNESCO World Report. Investing Cultural Diversity and 
Intercultural Dialogue, Paris, UNESCO Publications, 2009. 

Retrieved from https://www.diversityresources.com/interfaith-
calendar-2022/, on September 18, 2021. 

 

https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#TopOfPage
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_EN.asp#TopOfPage
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805dda35
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805dda35
https://www.coe.int/t/dg4/intercultural/concept_EN.asp
https://www.diversityresources.com/interfaith-calendar-2022/
https://www.diversityresources.com/interfaith-calendar-2022/
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ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Учителят да посочи в коя седмица от неговия курс темата за 
междукултурния диалог да бъде разгледана в учебната 
програма, да опише формата и да идентифицира допълнителни 
материали или оборудване, необходими за тези упражнения. 

 

Учителят да подготви работни листове за печат върху основни 
религиозни символи като кръстове, ангели, библия; 
мюсюлмански полумесец и минарета; еврейската звезда на 
Давид... и т.н. 

 

Учителят да отпечата месечен новогодишен календар. 

 

Учителят да подготви работни листове за печат върху 
изображения на големи религиозни празници и празници. 

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

 

Стъпка 1: Дейност по подбор на религиозни символи: 

Тази дейност ще помогне на учителя да провери 
предварителните знания или общото разбиране на учениците 
за основните религиозни символи. Учителят ще раздаде на 
всеки ученик работни листове за основните религиозни 
символи. Учениците ще бъдат помолени да изрежат различните 
религиозни символи и да ги подредят в правилните полета, за 
да попълнят работния лист. 

 

Стъпка 2: Дейност по правене на културни и религиозни 
календари:  

Тази дейност ще помогне на учениците да разгледат някои 
значими религиозни и културни празници. Учителят ще раздаде 
на всеки ученик работни листове с изображения на големи 
религиозни празници и фестивали. Учениците ще бъдат 
помолени да изрежат тези изображения, след което да ги 
залепят на съответната дата от месечния календар, прикачен 
към дъската. 

 

Стъпка 3: Дейност „Какво е това“:  

Тази дейност ще помогне на учениците да развият по-голямо 
чувство на съпричастност към хора от други култури и религии. 
Учениците ще бъдат помолени да нарисуват картина и да 
напишат кратка анотация за религиозен празник, който е част от 
тяхната култура. Например, ученик-мюсюлманин ще бъде 
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помолен да нарисува коледна картина, докато еврейски 
ученици ще си представят Рамадан. 

ОБОБЩЕНИЕ/РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

 

В края на тези три дейности ще има дискусии в клас, 
ръководени от учителя. Очаква се учителят да подчертае 
значението на интеркултурния диалог по време на тези 
дискусии. Учителят трябва да запознае учениците с основните 
понятия на интеркултурния диалог. 

ТРАНСФЕР В ПРАКТИКАТА 

 

 

 

Изготвеният от класа интеррелигиозен календар може да бъде 
закачен по стените на класната стая за цялата година. 

 

За да прехвърлят придобитите знания и умения на практика, 
учениците ще бъдат помолени да изпратят печатна или 
виртуална пощенска картичка на някой от друга религия, за да 
отпразнуват неговия/нейния празник. 

ПРИДОБИТИ КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ 

 

 

Очакваните резултати от тези дейности за интеркултурен 
диалог са както следва: 

 

• Осъзнаване на общите културни черти и споделените цели; 

• Отвореност към хора от друга култура;  

• Идентифициране на предизвикателствата, които трябва да 
бъдат посрещнати при помиряването на културните различия и 
идентичности; 

• Ефективно и подходящо поведение и комуникация по време 
на интеркултурни срещи; 

• Културно самосъзнание – за собственото културно 
позициониране, предубеждения, стереотипи и др. 
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Упражнение 5 

ОБЛАСТ 

 

 

 

Учебни дейности за преодоляване на предразсъдъците, базирани на 
игри и дискусии. 

Дейностите, базирани на игри, могат да бъдат оценени от 
учителя чрез наблюдение върху мотивацията на ученика. Тя може 
да се измерва с нивото на интерес към играта и желанието му да 
играе през определен период от време. Опитът на ученика може 
да бъде измерен чрез визуалното внимание, удовлетворението, 
ангажираността, забавлението и вълнението в игровата среда. 
Резултатите от обучението на ученика могат да бъдат 
измерени чрез представянето му  в играта и засиленото 
придобиване на нови умения и знания. 

 

Дискусиите в клас могат да бъдат оценени чрез наблюдението на 
учителя, който може да използва четиристепенна скала за 
оценка на представянето. 

4 точки: Коментарът на ученика е оригинален и уместен. 

3 точки: Коментарът на ученика е над средния по качество. 

2 точки: Коментарът на ученика се основава единствено на 
личното мнение или опит, без препратка към съответната 
литература. 

1 точка: Коментарът на ученика не демонстрира никакъв анализ. 
Въпреки това ученикът допринася за атмосферата в класа чрез 
участие в клас. 

0 точки: Коментарът на ученика не добавя стойност към 
дискусията в класа. 

НИВО НА ТРУДНОСТ 

 

 

 

Средно 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

 

15-18 години 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 

3 часа за планиране въз основа на учебната програма 



   Learning Manual 
 
 
 
 
 

 90 

 3 часа за дейности, базирани на игри 

1 час за оценяване на компетенции 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

 

В сегашните времена хората живеят и работят заедно в свят, който 
става все по-мобилен. От съществено значение е да се избягват 
предразсъдъците спрямо други култури и религии, за да се повишат 
компетенциите за междукултурна и междурелигиозна 
комуникация. Тези практически примери ще помогнат на учениците 
да развият умения за критично и рефлексивно мислене чрез 
деконструкция на културни и религиозни стереотипи.  

Целта на тези упражнения по темата за избягване на предразсъдъци 
е да насърчат учениците да намерят общ език за разбиране и 
зачитане на културните и религиозни различия. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

 

Учителят трябва да събира разнообразни ресурси по въпросите на 
културните и религиозни стереотипи, предразсъдъци и 
несъзнателни пристрастия. Той трябва да може да представи тези 
понятия на учениците. Следните формулировки на предразсъдъци и 
стереотипи могат да послужат като референция:  

• Предразсъдъкът е отрицателно мнение или отрицателна 
преценка, формирана несправедливо или без точно познаване 
на фактите.  

• Стереотипът е твърде опростено мнение, концепция или образ.  

• Стереотипите могат да бъдат както положителни, така и 
отрицателни.  

• Тъй като предразсъдъците променят нашите възприятия, 
променят нашата реалност, те са по-трудни за преодоляване в 
сравнение със стереотипите. 

 

За подготовката на упражненията учителят трябва да събере данни 
за основните религиозни и традиционни/културни облекла. 
Учителят трябва да придобие основни познания за религиозните 
вярвания и практики. 

 

Източници: 

 

 

Council of Europe, Discrimination and Intolerance. Retrieved from the 
Council of Europe Website, on September 18, 2021:  

https://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-and-intolerance 

https://www.coe.int/en/web/compass/discrimination-and-intolerance
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Council of Europe, Tackling discrimination. Retrieved from the Council of 
Europe Website, on September 18, 2021:  

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-
learn/tackling-discrimination/-
/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-
joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-
civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-
scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

 

Учителят трябва да посочи в коя седмица от своя курс темата за 
избягване на предразсъдъци да бъде включена в учебната програма. 
Той трябва да опише формата на тези упражнения и да 
идентифицира допълнителни материали или оборудване, 
необходими за тези упражнения. 

 

Учителят трябва да подготви работни листове за печат върху 
изображения на основни религиозни и традиционни дрехи. 

 

Учителят трябва да подготви верни или фалшиви карти с религиозни 
стереотипи. 

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Стъпка 1: Картографиране - Религиозно срещу традиционно 
облекло:  

Тази дейност ще повиши осведомеността за религиозните 
предразсъдъци сред учениците. Учителят ще раздаде на всеки 
ученик работни листове върху основни религиозни и традиционни 
дрехи. Учениците ще бъдат помолени да изрежат различните 
религиозни и традиционни платове и да ги подредят в правилните 
кутии, за да попълнят работния лист. Учениците ще бъдат помолени 
да разграничат традиционното облекло от религиозното. 

 

Стъпка 2: Карти за верни или фалшиви религиозни стереотипи:  

Тази дейност ще помогне на учениците да изследват някои значими 
религиозни стереотипи. Всеки ученик е поканен да вземе карта и да 
отговори дали предоставената информация за религиозните 
вярвания на друга религия е вярна или невярна. 

 

Стъпка 3: Дейност „Ами ако”:  

https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination/-/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination/-/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination/-/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination/-/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination/-/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/
https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/tackling-discrimination/-/asset_publisher/4a3esYbkstv9/content/unesco-and-council-of-europe-joint-online-conference-from-making-student-voice-heard-to-active-civic-participation-in-the-digital-age-the-role-of-scho?_101_INSTANCE_4a3esYbkstv9_viewMode=view/
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Тази дейност ще създаде осведоменост сред учениците за 
културните стереотипи и религиозните предразсъдъци. Учениците 
ще бъдат помолени да си представят какво ще стане, ако са родени 
в среда с друга религия. При такъв сценарий те ще бъдат поканени 
да споделят ежедневните си занимания с други ученици. 

ОБОБЩЕНИЕ/РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

 

В края на тези три дейности ще има дискусии в клас, ръководени от 
учителя. От учителя се очаква да пита учениците за техните идеи за 
това как да преодолеят културните стереотипи и религиозните 
предразсъдъци. Учителят трябва да представи на учениците основни 
понятия за културни пристрастия, стереотипи и предразсъдъци. 

ТРАНСФЕР В ПРАКТИКАТА 

 

 

 

За да пренесат придобитите знания и умения на практика, 
ученицинте ще бъдат помолени да намерят няколко примера, 
илюстриращи стереотипни образи в масмедиите (средствата за 
масова комуникация). Те ще бъдат помолени да споделят своите 
преживявания, свързани с ежедневните срещи с хора от друга 
религия. Те ще бъдат поканени да кажат на други ученици дали са 
открили своите културни стереотипи и религиозни предразсъдъци 
след това социално взаимодействие. От тях се очаква да споделят 
идеите си как да избегнат предразсъдъците. 

ПРИДОБИТИ КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ 

 

 

 

Очакваните резултати от тези дейности за избягване на 
предразсъдъци са, както следва: 

 

• Осъзнаване на културните стереотипи и религиозните 
предразсъдъци. 

• Откритост към хора, за които се смята, че са от друг религиозен 
произход. 

• Ефективно и правилно поведение и общуване по време на 
междурелигиозни срещи. 

• Идентифициране на предизвикателствата, които трябва да бъдат 
посрещнати при помиряването на религиозните различия и 
идентичности. 
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Упражнение 6 

ОБЛАСТ 

 

 

Интеркултурно образование 

НИВО НА ТРУДНОСТ 

 

 

Средно 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

15-18 години 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 

4 учебни часа (плюс 1 час домашна подготовка) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

Тази дейност има за цел да запознае учениците с различните 
духовни и религиозни измерения на културата и как те могат да 
бъдат приети и разбрани, за да се избегнат конфликтите, породени 
от предразсъдъци и недоразумения. 

Основната цел е също така да се избегне потенциален тормоз и 
социална изолация на онези, които се идентифицират като членове 
на религиозни малцинства или пък проявяват афинитет към 
определена религия.  

Подобно потенциално агресивно поведение се основава на 
убеждението, че определени групи хора заслужават да бъдат 
третирани по различен начин или с по-малко уважение.  
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Упражнението има за основна цел да подпомогне създаването на 

подходяща и безопасна учебна среда чрез:  

- Провеждане на дискусии за различните религии 

Иницииране на дискусии с участието на ученици с основен акцент 

върху погрешни схващания, които те биха могли да имат за 

определени религии. 

- Повишаване на осведомеността на учителите 

Този подход е насочен към това как учителят да се справя с 

религиозните предразсъдъци сред учениците. 

За постигане на педагогическите цели ще бъде използван метода на 

запитването. 

Повече за метода на запитване: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1256067.pdf 

    

ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Планиране на целта на дискусията въз основа на метода на 

запитването (IM) 

Учителите трябва да дефинират учебните цели и, за да направят 

това, трябва да организират подготвителна дискусия по темата за 

религиите. С помощта на учителя по религия (ако има такъв) или 

философия, предварителното представяне се основава на 

религиозния феномен в света, използвайки метода на презентация - 

изберете материали на вашия език по темата „религиите по света“ 

Съдържание на презентацията: Дефиниции на понятията: 

Разграничаване според a. Духовнос b. Теология c. Философия на 

религията. 

Стимулирайте учениците/групата да покажат какво знаят за своята 

религия (ако има такава). 

Стимулирайте  учениците/групата да покаже какво знаят за другите 

религии. 

Целта на тази подготвителна дейност е също така да представи три 

списъка с въпроси, които дават възможност за обсъждането им. 

В процеса на планиране на метода на запитване учителите трябва да 

се съсредоточат върху способностите на учениците. В този случай 

учителят трябва да е наясно с културния бекграунд на учениците и 

способността им да извършват дейностите по метода на анкетата. 
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Това е важно, защото всеки ученик ще премине през специфични 

процеси в процеса на запитване, а учителите също трябва да знаят 

за способностите на учениците в различните им класове. 

Много е важно учителите да са наясно, че тази дейност е базирана 

на изследване в интернет и на учениците трябва да бъдат поставени 

следните задачи: 

- Проверете какво сте открили. 

- Анализирайте източниците. 

- Интерпретирайте съдържанието. 

- Критично подбирайте информацията.  

Учителят трябва да е наясно, че говоренето за религиите е 

чувствителен въпрос и да препоръча на учениците си да не влизат в 

разговор с провокативни тези.     

 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Инструкции: 

Въпросите са в първата част на дейността. 

 

Учителят или учениците могат да изберат един или повече въпроса 
от списъка 

 

Тази дейност е разделена на три групи въпроси: 

•  

Първа група с въпроси. 

• Може ли човек да се интересува от духовни въпроси без да е 

религиозен и обратното - може ли да е религиозен, но да не се 

вълнува от духовната страна на нещата? 

• Какво е духовност? 

• Какво е религиозност? 

•  

 

Втора група с въпроси 
 
• Защо религиозните хора се стремят да показват външните 

символи на своята вяра? 
 
• Защо религиозните хора искат или пък трябва да спазват 
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разпоредбите за храненето? 
 
• Защо религиозните хора искат или пък трябва да носят 

специфични дрехи според религията си? 
 

•  

Трета група с въпроси 
 

• Мога ли свободно да изразявам личното си мнение пред хора, 
които са открито религиозни? 

 
• Дали религиозните хора мислят за историята по различен начин 

от мен? 
 
• Мога ли да изразя негативното си отношение към социалните 

ограничения, дължащи се на религиозните ограничения? 
 

 
 

 

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Подходът/методът на запитване  се основава на следните стъпки 

1. Разбери проблема. 
2. Направи план. 
3. Изпълни плана. 
4. Погледни назад и размисли. 

Първо: Разбери проблема 

Основната цел на дейността е да въведе образователните цели, 
които трябва да бъдат дефинирани, обяснени и споделени. 

Темата се изследва и обсъжда, разясняват се правилата и се 
установява етическото измерение на дискусията. 

Пътна карта 

След кратко въведение, направено от учителя (или повече от един 
учител, мултидисциплинарният подход е добре дошъл) се 
фокусирайте върху интеркултурността и религиите. 

Започва първи кръг от дискусия, фокусиран върху: 

- Какво имам да кажа лично за моето разбиране върху духовността; 

- какво е духовност, какво е религия: наличието на различни религии 
може ли да бъде полезно за общността или не; 
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- проблеми и възможности, породени от съвместното живене на 
религиозни и нерелигиозни хора; 

- какви религии присъстват в класа (кратък преглед); 

Учителят води записки върху дъската и записва общите и 
специфичните изказани мнения и позиции.  

Второ: Направи план 

Класът заедно с учителя(ите) избират кръга от въпроси, които са 
показани на дъската ( или в презентацията). Списъкът (или един от 
въпросите в него) е избран. 

Избраният списък (или въпрос) се записва на дъската. 

За всеки въпрос ученикът (или групата ученици) са поканени да 
подготвят кратка презентация, въвеждаща темата, която ще се 
проведе по време на следващата сесия. 

Информацията може да бъде получена в Интернет или по други 
договорени подходи (например е възможно да се организират 
интервюта, фокус групи и други инструменти за изследване, просто 
се уверете, че имате време да го направите!). 

 

Трето: Изпълни плана 

 

Ученикът(ите) въвежда предварителния отговор на избрания(ите) 
въпрос(и), с помощта на информацията, получена от презентацията. 

 

 

Учителят организира дискусия. 

ОБОБЩЕНИЕ/РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

Четвърто: Погледни назад и помисли 

В тази дейност учениците трябва да реагират на проведената 
дискусия и да покажат какво са научили по време на дискусията и 
дали отговорът на въпроса се счита за задоволителен или не. 

  

ТРАНСФЕР В ПРАКТИКАТА 

 

 

Всеки ученик трябва да подготви кратък текст на лично заключение. 

Съдържанието на този текст трябва да се основава на това, което са 
научили и разбрали по темата. Учителят е свободен да направи 



   Learning Manual 
 
 
 
 
 

 98 

 

Упражнение 7 

 

кратко заключение, обобщавайки текстовете, написани от 
учениците. 

ПРИДОБИТИ КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ 

 

 

Различия между духовността и религиите. 

Какво е значението на религиозните изрази. 

Просоциални умения, за да можете да останете взаимосвързани с 
учениците, които открито показват различия. 

Просоциални умения за емпатия. 

 

  

  

ОБЛАСТ 

 

 

Хуманитарна 

НИВО НА ТРУДНОСТ 

 

 

Средно 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

16-19 годишна възраст 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 

Около 4 учебни часа (плюс 2-3 часа за провеждане на предварително 
лично или групово проучване) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

Целта на това упражнение е да се конфронтира с религиозните 

вярвания, основаващи се на познанията на всеки от учениците. 

Религиозните вярвания имат различен произход: образование, 

култура, личнен опит и те са от значение за дефинирането на 

персоналната идентичност на учениците. 

С тази дейност ще напътстваме учениците в откриването и 

изследването на познати понятия (повечето от тях често срещани в 

различните религии), като ги накараме да разсъждават за това, че 

всички религии имат обща основа. 
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За целта упражнението ще предложи използвавето на метода на 

запитване (IM), като заложи на личния анализ на учениците, техния 

личен принос или този на групата. 

Повече за метода на запитване: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1256067.pdf    

ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Планиране на целта на дискусията въз основа на  подхода/метода на 

запитването - IM 

Предполага се, че това се ръководи от учителите по хуманитарни 

науки или религия. 

Учителите трябва да дефинират учебните цели и, за да направят 

това, трябва да организират подготвителна дискусия по темата за 

религиите. С помощта на учителя по религия (ако има такъв) или 

философия се прави предварителното представяне на религиозния 

феномен в света, използвайки тази презентация (ако може да 

помогне). 

Съдържание на презентацията 

Учителите подготвят и представят под формата на презентация 

основната концепция, често срещана във всяка от световните 

религии: 

Рай. 

Ад. 

Ритуалите за въвеждане на децата в общността.  

Молитвата. 

Други… 

Целта на тази първа подготвителна дейност е да се направи списък 

с въпроси, които после да бъдат обсъдени. В процеса на планиране 

на метода на запитване учителите трябва да се съсредоточат върху 

способностите на учениците. В този случай учителят трябва да е 

наясно с произхода и религиозните вярвания на учениците и 

способността им да извършват дейностите чрез метода на анкетата.  
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Много е важно учителите да са наясно, че тази дейност е базирана 

на изследване в интернет и на учениците трябва да бъдат поставени 

следните задачи: 

- Проверете какво сте открили. 

- Анализирайте източниците. 

- Интерпретирайте съдържанието. 

- Критично подбирайте информацията.  

Учителят трябва да е наясно, че говоренето за религиите е 

чувствителен въпрос и да препоръчат на учениците си да не влизат 

в разговор с провокативни тези.   

  

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Инструкции: 

Въпросите са в първата част на дейността. 

 

Учителят или учениците могат да изберат един или повече въпроса 
от списъка. 

 

Тази дейност е разделена на три групи въпроси: 

•  

Първа група с въпроси 

• Защо вярваме, че ни е предопределено да отидем в ада или рая и 

какво е значението на тези понятия в различните религии? 

• Защо за всички религии е толкова важно да се създаде ритуал на 

посвещение? 

• Какво е понятието за общност в различните религии? 
 

Втора група с въпроси 
 
• Може ли една религия да бъде сигурна в задгробния живот? 

 
• Това ли е наградата за добър и честен живот според религията? 

 
• Има ли религии, които не предвиждат подобна награда? 

 

•  

Трета група въпроси 
 

• Какво е сходно и какво е различно между моята религия и други 
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религии, които познавам, в перспективата на бъдещата награда 
(в задгробния живот)? 

 
• Какво смятам за невярно във вярванията на други религии и 

защо? 
 
• Кои са основните разлики между моите религии и другите 

религии, които познавам?  
 

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Подходът на запитване се основава на следните стъпки 

• Разбери проблема 

• Направи план 

• Изпълни плана 

• Погледни назад и размисли 

Първо: Разбери проблема 

Основната цел на дейността е да въведе образователните цели, 
които трябва да бъдат обяснени, дефинирани и споделени. 

Темата се изследва и обсъжда, дефинира се учебната среда, 
разясняват се правилата и се установява етическото измерение на 
дискусията. 

Пътна карта 

След кратко въведение, направено от учителя (или повече от един 
учител, мултидисциплинарният подход е добре дошъл) се 
фокусирайте върху интеркултурността и религиите. 

Започва първи кръг от дискусия, фокусиран върху: 

- Основни разлики и основни прилики на религиите, присъстващи в 
класа (или по-известни) 

- какви религии присъстват в класа (кратък преглед) 

Учителят(ите) записва на дъска някои общи, важни или необичайни 
мнения. 

Второ: Направи план 

Класът заедно с учителя(ите) избират кръга от въпроси, които са 
показани на дъската ( или в презентацията). Списъкът (или един от 
въпросите в него) е избран. 
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Упражнение 8 

 

Избраният списък (или въпрос) се записва на дъската. 

За всеки въпрос ученикът (или групата ученици) са поканени да 
подготвят кратка презентация, въвеждаща темата, която ще се 
проведе по време на следващата сесия. 

Информацията може да бъде получена в Интернет или по други 
договорени подходи (например е възможно да се организират 
интервюта, фокус групи и други инструменти за разследване, просто 
се уверете, че имате време да го направите!) 

 

Трето: Изпълни плана 

 

Ученикът(ите) въвежда предварителния отговор на избрания(ите) 
въпрос(и), с помощта на информацията, получена от презентацията. 

 

 

Учителят организира дискусия. 

ОБОБЩЕНИЕ/РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

Четвърто: Погледни назад и помисли 

В тази дейност учениците трябва да реагират на проведената 
дискусия и да покажат какво са научили по време на дискусията и 
дали отговорът на въпроса се счита за задоволителен или не. 

ТРАНСФЕР В ПРАКТИКАТА 

 

 

Всеки ученик трябва да подготви кратък текст на лично заключение. 

Съдържанието на този текст трябва да се основава на това, което са 
научили и разбрали по темата. Учителят е свободен да направи 
кратко заключение, обобщавайки текстовете, написани от 
учениците. 

ПРИДОБИТИ КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ 

 

 

Различия относно духовността и религиите. 

Какво има значение в религиозните изрази. 

Просоциални умения, за да можете да останете взаимосвързани с 
учениците, които открито показват различия. 

Просоциални умения за емпатия. 
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ОБЛАСТ 

 

 

Хуманитарна 

НИВО НА ТРУДНОСТ 

 

 

Средно 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

16-19 годишна възраст 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 

Окло 6 учебни часа (плюс 2-3 часа за провеждане на предварително 
лично или групово проучване) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

Това упражнение е посветено на това учениците да открият как 
основните религии гледат на задгробния живот. 

Всички религии са в съгласие с една обща идея: в съществуването си 
човешките същества не са ограничени единствено до живота си тук 
на земята. Всички религии създават обща гледна точка, която дава 
надежда на вярващите в задгробния живот. 

Затова път отговорът на всички атеисти е, че няма задгробен живот, 
че смъртта е краят. 

С това упражнение учениците ще могат да обсъждат личното си 
виждане по въпросите за за отвъдния живот и да споделят кога и 
дали то идва от религиозните им вярвания. Те ще могат да опознаят 
по-добре идеята на другите религии за Отвъдния живот, както и да 
обсъждат и да разберат по-добре също позициите на атеистите. 

За целта упражнението ще предложи ицзползвавето на метода на 
запитване (IM), като заложи на личния анализ на учениците, техния 
личен принос или този на групата. 

За да научите повече за метода на запитване 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1256067.pdf 

ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Планиране на целта на дискусията въз основа на IM 

Предполага се, че това се ръководи от учителите по хуманитарни 

науки или религии 

Учителите трябва да дефинират учебните цели и за да направят това 

трябва да организират подготвителна дискусия за религиите. С 

помощта на учителя по религия (ако има такъв) или философия, 

предварителното представяне се основава на религиозната идея за 
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отвъдния живот в различните религии, използвайки тази 

презентация (ако може да помогне) 

https://youtu.be/aB01BL0jVe8 

Учителят проверяват дали има религиозни ученици в класа и към 

кои вероизповедания принадлежат. В такъв случай те не трябва да 

бъдат принуждавани да демонстрират вярванията си, ако не им е 

удобно да направят това. 

Той може да се обърне към тях и да ги помоли да направят 

презентация върху идеята за отвъдния живот в съответната религия 

или пък самият той да подготви такава. 

Целта на тази първа подготвителна дейност е да се създаде списък с 

въпроси, които да дадат възможност за обсъждането им. В процеса 

на планиране на метода на запитване учителите трябва да се 

съсредоточат върху способностите на учениците. В този случай 

учителят трябва да е наясно с произхода и религиозните вярвания 

на учениците и способността им да извършват дейностите чрез 

метода на анкетата.  

Много е важно учителите да са наясно, че тази дейност е базирана 

на интернет и на учениците трябва да бъдат поставени следните 

условия: 

- Проверете какво са открили 

- Анализирайте източниците 

- Интерпретирайте съдържанието 

- Критично подбирайте информацията 

https://youtu.be/aB01BL0jVe8
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Учителят трябва да е наясно, че говоренето за религиите е 

чувствителен въпрос и да препоръчат на учениците си да не влизат 

в разговор с провокативни тези.   

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Инструкции: 

Въпросите са в първата част на дейността. 

 

Учителят или учениците могат да изберат един или повече въпроса 
от списъка 

 

Тази дейност е разделена на три групи въпроси: 

•  

Първа група с въпроси. 

 

• Е ли задгробният живот (ако има такъв) свързан с някаква моя 
представа или начинът, по който разсъждавам философски по 
темата може да бъде  определен като чувството, което кара 
хората да вярват или да се надяват на задгробния живот 

• Защо хората от най-ранните цивилизации вярват в загробния 
живот? 

• Това, което мисля, е, че това е свързано с актуалността на това 
чувство 

•  

 

Втора група с въпроси 
 
• Може ли една религия да бъде сигурна в задгробния живот? 

 
• Това ли е наградата за добър и честен живот, според религията? 

 
• Има ли религии, които не предвиждат подобна награда? 

•  

Трета група с въпроси 
 

  
• Има ли философски и материалистичен отговор, който може да 

замени религиозния за отвъдния живот? 
 
• Вярно ли е, че представата за задгробния живот на различни 

религии от вашата може да се счита за странна или 
нереалистична? и ако да защо? 

 
• Възможно ли е да живееш без перспектива за задгробния живот? 

Защо всички религии предвиждат и безсмъртие за душата на 
Човешките Същества   
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ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Подходът на запитване се основава на следните стъпки 

5. Разбери проблема 
6. Направи план 
7. Изпълни плана 
8. Погледни назад и размисли 

 

Първо: Разбери проблема 

Основната цел на дейността е да въведе образователните цели, 
които трябва да бъдат обяснени, дефинирани и споделени 

Темата се изследва и обсъжда и се дефинира учебната среда, 
разясняват се правилата и се установява етическото измерение на 
дискусията 

Пътна карта 

След кратко въведение, направено от учителя (или повече от един 
учител, мултидисциплинарен подход е добре дошъл) се фокусирайте 
върху интеркултурността и религиите 

Започва първи кръг от дискусия, фокусиран върху 

- Основни разлики и основни прилики на религиите, присъстващи в 
класа (или по-известни) 

- какви религии присъстват в класа (кратък преглед) 

Учителят(ите) записва на дъска някои общи, важни или необичайни 
мнения 

Второ: Направи план 

Класът заедно с учителя(ите) избират кръга от въпроси, които са 
показани на дъската ( или в презентацията). Списъкът (или един от 
въпросите в него) е избран 

Избраният списък (или въпрос) се записва на дъската 

За всеки въпрос ученикът (или групата ученици) са поканени да 
подготвят кратка презентация, въвеждаща темата, която ще се 
проведе по време на следващата сесия 



   Learning Manual 
 
 
 
 
 

 107 

 

 

 

Упражнение 9  

 

ОБЛАСТ 

 

 

Интеррелигиозно/Интеркултурно образование 

 

 

Информацията може да бъде получена в Интернет или по други 
договорени подходи (например е възможно да се организират 
интервюта, фокус групи и други инструменти за разследване, просто 
се уверете, че имате време да го направите!) 

 

Трето: Изпълни плана 

 

Ученикът(ите) въвежда предварителния отговор на избрания(ите) 
въпрос(и), с помощта на информацията, получена от презентацията 

 

 

Учителят организира дискусия 

ОБОБЩЕНИЕ/РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

Четвърто: Погледни назад и помисли 

В тази дейност учениците трябва да реагират на проведената 
дискусия и да покажат какво са научили по време на дискусията и 
дали отговорът на въпроса се счита за задоволителен или не 

ТРАНСФЕР В ПРАКТИКАТА 

 

 

Всеки ученик трябва да подготви кратък текст на лично заключение 

Съдържанието на този текст трябва да се основава на това, което са 
научили и разбрали по темата. Учителят е свободен да направи 
кратко заключение, обобщавайки текстовете, написани от учениците 

ПРИДОБИТИ КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ 

 

 

Различия относно духовността и религиите. 

Какво е значението на религиозните изрази. 

Просоциални умения, за да можете да останете взаимосвързани с 
учениците, които открито показват различия. 

Просоциални умения за емпатия. 
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НИВО НА ТРУДНОСТ 

 

 

Средно 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

13-18 години 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 

4 урока с продължителност от 1 учебен час всеки 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

Това не са уроци за въведение в исляма. Те са насочени към 

тийнейджъри на възраст между 13-18 години, които преди това са 

били запознати с исляма. 

Уроците имат за цел: 

 

• Да накарат учениците да придобият критично отношение 
към съвременния ислям; 

• Да подкрепят учениците в изследването на исляма в 
различни международни контексти; 

• Да предизвикат учениците да разпознават и критично да 
изследват стереотипите и предразсъдъците, свързани с 
религиозните практики; 

• Да повишат осведомеността на учениците за важността на 
езика и неговото въздействие върху възприятията, 
нагласите, действията и взаимоотношенията; 

• Да формират сред учениците положително отношение за 
важността на ценностите в религията и по-специално 
концепцията за скромността в исляма; 

• Да подкрепят учениците чрез симулация и изследователски 
проекти да придобият разбиране и съпричастно отношение 
към различни религиозни и нерелигиозни гледни точки и 
дейности; 

• Да развият комуникационни умения на учениците; 

• Да развият уменията на учениците за критично мислене и 
да предизвикат изследователски интерес както към  
собствените си, така и към други гледни точки; 

• Да повишат съпричастността на учениците към хора от 
различен културен и/или религиозен произход; 

• Да осъзнаят разнообразието от ценности вътре в една 
религия и връзките между различните религии и 
религиозни практики, както и значението на универсалните 
ценности. 
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ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Този модул от уроци се прилага най-добре с ученици, които вече 
имат базисно понятие върху исляма и които имат основно разбиране 
за свещените източници, практиките на поклонение и 
мюсюлманския начин на живот. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Всички необходими материали са включени в връзките в раздела по-
долу. 

 

Учителите ще трябва да подготвят симулационни карти за дейността 
Walk a Mile in my Shoes (Урок 4). В идеалния случай тези карти трябва 
да са свързани по някакъв начин с контекста. 

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Урок първи: Думите имат значение 

Ключови моменти: 

• Попълване на шаблон по метода Thought shower 

(брейнсторминг): какво мислим, че вече знаем за исляма и 

мюсюлманите? (Учителят трябва да снима резултата, за да 

може да се върне към него в последния урок.) 

• Въведение във видеото („Мюсюлманинът в самолета“): 

учителят трябва да идентифицира ключови области, върху 

които учениците да се съсредоточат по време на видеото (напр. 

собствени предположения; стереотипи; поводи за размисъл и 

т.н.). 

• Прожекция на видеото: „Мюсюлманинът в самолета“ (15:58). 

• Провеждане на дискусия. 

• Попълване на мисловната карта: какво знам сега за исляма и 

мюсюлманите? 

Основни ресурси: TEDxMileHighWomen, Amal Kassir, ‘The Muslim on 

the Airplane’ (https://www.youtube.com/watch?v=UIAm1g_Vgn0)   

Педагогически подходи и техники: thought shower (брейнсторминг); 

mind-mapping (мисловна карта); групова дискусия. 

Урок втори: Въпросът за скромността 

Ключови моменти: 

https://www.youtube.com/watch?v=UIAm1g_Vgn0
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• Какво е скромност? (по модела на метода за колаборативно 

учене Think-pair-share, обсъждане по двойки и споделяне в групата). 

• Изследване на дефиниции за скромността (светска и 

религиозна). 

• Презентация в PowerPoint: кодът за ислямската скромност 

(„хая“ haya). 

• Казус: Халима Аден, бивш супермодел („Защо се отказах“: 

https://www.bbc.com/news/stories-55653029) ИЛИ видеоклип True 

Tube, „Хиджаб и аз“ (https://www.truetube .co.uk/film/hijab-me). 

• Провеждане на сесия от типа Въпроси и отговори след казуса. 

• Създаване на информационен плакат за групова работа (постер 

(заглавие: Знаете ли? за предоставяне на информация за кодекса 

за скромност; насочен към училищната общност). 

Основни ресурси:  

https://guides.library.cornell.edu/IslamWomen/DressCode (very helpful 

for teacher information.); PowerPoint presentation; case study: Halima 

Aden BBC article (https://www.bbc.com/news/stories-55653029); True 

Tube video (https://www.truetube.co.uk/film/hijab-me). 

Педагогически подходи и техники: Think-pair-share, обсъждане по 

двойки и споделяне в групата; Учителска презентация; Представяне 

на казус; Пост-казус сесия въпроси и отговори; Създаване на 

информационен постер.  

 

Урок трети: Наднационална общност на вярващи 

 

Ключово моменти и ресурси: 

• • Ислямът в Ирландия: статистика от преброяването 2016 г.; 
казус 1: случаят с Лиза Смит; казус 2: мюсюлманските сестри 
от Ейре; плакат за Ислямския културен център на Ирландия. 

• • Ислямът в Саудитска Арабия: репортаж на CNN за хаджа 
(https://www.youtube.com/watch?v=0m03pCXxpKo); файл с 
факти за религията в Саудитска Арабия (може би адаптиран 
от: https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/12/5-
facts-about-religion-in-saudi-arabia/); изображение на 

https://guides.library.cornell.edu/IslamWomen/DressCode
https://www.bbc.com/news/stories-55653029
https://www.truetube.co.uk/film/hijab-me
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знамето на Саудитска Арабия; казус: Джамал Хашоги 
(https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399). 

• • Ислямът в Пакистан: казус: Малала Юсуфзай (възможно е 
да се използват клипове от интервюто й с Дейвид Летърман 
за David Letterman Presents на Netflix); Пакистанско знаме и 
карта; файл с факти относно закона за шериата (възможно е 
адаптирано от BBC Religions „Sharia“: 
https://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/beliefs/sharia_
1.shtml); казус: талибаните в Пакистан (може би адаптиран от 
доклада на BBC, „Кои са талибаните?“: 
https://www.bbc.com/news/world-south-asia-11451718). 

• • Ислямът в Турция: турско знаме; земно кълбо; казус: 
променящо се отношение към исляма („Турските студенти 
все повече се съпротивляват на религията, казва 
проучването“, The Guardian: 
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/29/turkish-
students-increasingly-resisting-religion- проучване-предлага); 
казус: секуларизъм в Турция (случаят на Fazil Say: 
https://www.secularism.org.uk/news/2015/10/turkish-
musician-fazl-say-awarded-2015-international-secularism-
prize). 

• • Ислямът в САЩ: изговорено стихотворение „На масата“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=Xo3mYCF_MsA); статия, 
„Ислямофобията в САЩ не започна с Тръмп…“ 
(https://dornsife.usc.edu/news/stories/3154/president-trump-
perpetuate-long-history-of-islamophobia-in-usa/) ; True Tube 
видеоклип, „Remembering 9/11“ 
(https://www.truetube.co.uk/list?search=9/11&page=1); файл 
с факти: Ислямът в Америка (адаптиран от: 
https://www.pbs.org/opb/historydetectives/feature/islam-in-
america/).     

 

Урок четири: Да извървиш километър в моите обувки 

Ключови моменти: 

• Перспективи за исляма чрез симулационни карти (5-7). 

• Възможни перспективи: 

1. Учител или директор в мюсюлманско училище (напр. 

Мюсюлманското национално училище, Clonskeagh) 

2. Жена имам (напр. Sherin Khankan, Дания) 

3. Мюсюлмански активист за правата на човека (например 

носител на Нобелова награда за мир, Tawakkol Karman) 

4. Член или лидер на талибаните 
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5. Западен боец на ИДИЛ 

6. Мюсюлмански пацифист (напр. Мохамад Ел Барадей) 

7. Член на антимюсюлманска група, която проповядва „да 

мразим омразата“ (напр. Stop ислямизацията на Америка) 

8. Мюсюлманин рохинджа 

• Дискусия след симулационната игра. 

• Попълване на KWL диаграма (графичен организатор за 

брейнсторминг). 

Ресурси: UN News site on the Rohingya refugee crisis 

(https://news.un.org/en/focus/rohingya-refugee-crisis); Muslim 

Education Board (https://mpeb.ie/); interview with Sherin Khankan 

(https://www.youtube.com/watch?v=10Ix50yJAzs); case of Shamima 

Begum; article on ten Muslim peace activists 

(https://www.globalcitizen.org/en/content/10-peace-loving-muslims-

to-be-thankful-for/); Anti-Defamation League report on ‘Stop 

Islamization of America’ hate group 

(https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/civil-

rights/stop-islamization-of-america-2013-1-11-v1.pdf).      

Teaching & learning strategies: Симулационна игра; KWL карта; 

групова дискусия. 

ОБОБЩЕНИЕ/РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

След завършване на модула от уроци, учителят може да помоли 
учениците да разсъждават върху следните ключови въпроси: 

 

• Кои са най-важните неща, които научих? 

• Какво знам сега, което не знаех преди? 

• За какво бих искал да науча повече? 

• Какво ще направя сега, което не бих направил преди? 
 

ТРАНСФЕР В ПРАКТИКАТА 

 

 

 

ПРИДОБИТИ КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ 

 

 

Интеркултурно разбирателство. 

Умения за критично мислене. 

Разглеждане на перспективи, съпричастност. 

Разпознаване на стереотипите и тяхното въздействие. 

Умения за устна комуникация. 

https://news.un.org/en/focus/rohingya-refugee-crisis
https://mpeb.ie/
https://www.youtube.com/watch?v=10Ix50yJAzs
https://www.globalcitizen.org/en/content/10-peace-loving-muslims-to-be-thankful-for/
https://www.globalcitizen.org/en/content/10-peace-loving-muslims-to-be-thankful-for/
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/civil-rights/stop-islamization-of-america-2013-1-11-v1.pdf
https://www.adl.org/sites/default/files/documents/assets/pdf/civil-rights/stop-islamization-of-america-2013-1-11-v1.pdf
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Упражнение 10 

 

ОБЛАСТ 

 

 

Интеррелигиозно/Интеркултурно образование 

 

 

НИВО НА ТРУДНОСТ 

 

 

Средно 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

13-18 години 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 

Уъркшоп (семинар) с продължителност 4-5 учебни часа с няколко 
класа едновремено. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

Целта на този семинар е да улесни развитието на интеркултурното 
съзнание и да формира положително отношение сред учениците 
към интеркултурния диалог. Семинарът може да бъде проведен по 
повод на някои от следните събития: Международен ден за 
премахване на расовата дискриминация (21 март), Световен ден на 
културното многообразие за диалог и развитие (21 май) и 
Международен ден за толерантност (16 ноември). 

След завършване на семинара обучаемите трябва да могат да: 

• мислят критично за значението на културата, 
„интеркултурността“ и „интеркултурното съзнание“; 

• демонстрират разбиране на понятието „интеркултурен 
диалог“; 

• идентифицират и обясняват пречките пред интеркултурния 
диалог; 

• се ангажират с конкретен интеркултурен художествен 
проект, който да подготвят; 

• разглеждат и обсъждaт как различните култури са 
представени в дадена интеркултурна творба на изкуството и 
как интеркултурната среща насърчава появата на нови 
изразни форми; 

• размишляват върху достойнството на интеркултурното 
художествено изразяване и върху ролята, която изкуството 
може да играе в насърчаването на интеркултурния диалог; 
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• създадат произведение на изкуството – плакат, 
стихотворение, песен, изложба, картина, драматичен 
спектакъл и др., което засяга темата за междукултурността;  

• обсъдят темите в своето произведение и в тези в това на 
техните съученици.  

ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Материалите са включени в линковете в раздела по-долу. 
Препоръчително е примерите да се намират в страната, в която се 
провежда уъркшопа. 

 

Учителите ще трябва да осигурят необходимите материали - 
например химикалки, хартия, лепило, ножици, маркери, бои за 
плакати и др. Учениците също ще се нуждаят от достъп до интернет 
чрез устройство като таблет, лаптоп или мобилен телефон. 

ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Фаза 1: Формиране на разбиране за понятието интеркултурност (1 
час) 

Учителят прави въведение в семинара и обяснява темата и нейното 
значение. Правейки това, учителят може да свърже своето 
обяснение с презентация или файл с факти за:  

• Международния ден за премахване на расовата 
дискриминация - https://www.un.org/en/observances/end-
racism-day)   

• Световният ден на културното многообразие за диалог и 
развитие - https://www.un.org/en/observances/cultural-
diversity-day  

• Международния ден на толерантността 
https://www.un.org/en/observances/tolerance-day/ 

 

Учителят разделя класа на групи от 4-5 ученика. Всяка група ще бъде 
помолена да определи един ученик, който измерва времето; един, 
който води записки и един докладчик. Всички членове на групата ще 
участват във всички задачи. На всяка група се дават два празни 
шаблона за диаграма - един тип „паякова карта“ и втори от типа 
„шаблона на Venn“ (думата „интеркултурност“ е написана в единия 
кръг, терминът „интеркултурно съзнание“ е написана в другия). 

 

Задача 1: Учителят изписва понятието „Интеркултурност“ на бялата 
дъска или я показва на PowerPoint презентация или плакат. Групите 
получават 5 минути, за да обсъдят разбирането си за термина 
„интеркултурност“, като си водят бележки по дискусията. След това 
групата попълва първия шаблон на диаграма тип паяковата карта, 
като го обозначава като „Интеркултурност“. 

Задача 2: Учителят изписва понятието „интеркултурно съзнание“ и 
горните стъпки се повтарят и тук. След завършване на втората 

https://www.un.org/en/observances/end-racism-day
https://www.un.org/en/observances/end-racism-day
https://www.un.org/en/observances/cultural-diversity-day
https://www.un.org/en/observances/cultural-diversity-day
https://www.un.org/en/observances/tolerance-day/
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диаграма, на учениците се предоставя възможност да влязат в 
дискусия. 

Задача 3: Всяка група попълва втория шаблон от типа диаграмата на 
Venn/Вен, използвайки информацията, която вече е записала в 
своите паякови диаграми. Време на изпълнение - 5 минути. След 
завършване, всяка група ще бъде помолена да се съсредоточи върху 
мястото, в което се пресичат кръговете от диаграмата на Вен. 
Учениците получават въпрос: „какво идентифицирахте като общото 
между интеркултурността и интеркултурното съзнание?“ След това 
докладчикът от всяка група представя на класа за констатациите на 
тяхната група. 

Задача 4: Дискусия в клас на тема „бариери пред интеркултурността 
и интеркултурното съзнание“. 

 

Фаза 2: Изследване на художествени творби на тема 
интеркултурност (1 час) 

Учениците следва да бъдат разпределени в нови групи (от по 4-5 
ученици) от учителя. Това е, за да се гарантира, че учениците се 
сблъскват с възможно най-много различни гледни точки на 
връстници, както и да се гарантира, че учениците имат възможност 
да изживеят различни роли в рамките на своите групи. На всяка 
група е предоставено съответното художествено произведение. От 
тях се иска да направят проучване за художника и неговата творба, 
да обсъдят как отделните култури са представени в творбата му. 
След обсъждане на въздействието, което произведението на 
изкуството оказва върху тях, те съвместно ще разсъждават върху 
посланието и достойнството на интеркултурното произведение на 
изкуството. 

 

Примерно разпределение на материалите по групи:  

• Група 1: ‘N17’ by Tolü Makay and the RTÉ Concert Orchestra 
(available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=k6sD1i3M0qY)  

• Група 2: Peter Praxmerer, ‘Languages of Peace’ (full text of 
poem available at: 
https://centerforinterculturaldialogue.org/2013/10/27/languag
es-of-peace-poem/)  

• Група 3: Felispeaks, ‘I Am the Heart That Will Warm Yours’ 
(spoken word poem available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=r371S7mVRno)  

• Група 4: Carl Milton’s poster, ‘Sydney’ (available at: 
https://carlmilton.com/posters/)  

• Група 5: Amanda Gorman, ‘The Hill We Climb’ (full text and 
video available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=k6sD1i3M0qY
https://centerforinterculturaldialogue.org/2013/10/27/languages-of-peace-poem/
https://centerforinterculturaldialogue.org/2013/10/27/languages-of-peace-poem/
https://www.youtube.com/watch?v=r371S7mVRno
https://carlmilton.com/posters/
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https://www.cnbc.com/2021/01/20/amanda-gormans-
inaugural-poem-the-hill-we-climb-full-text.html)  

 

Фаза 3: Проектиране, създаване, обсъждане (1 час) 

По време на тази фаза на семинара учениците получават 
възможността да проектират и създадат своя творба. Учениците 
могат да изберат да проектират и създадат плакат, стихотворение, 
картина, песен, кратък драматичен спектакъл. Учениците създават и 
се подготвят да представят работата си на класа. 

 

Фаза 4: Споделяне, изпълнение, обсъждане (1 час) 

Групите се редуват, представяйки своя художествен проект, 
получават обратна връзка и въпроси от своите съученици. Следва 
дискусия в целия клас, за да се идентифицират общите теми, 
възникнали от художествените творения на учениците. Учениците 
ще бъдат насърчавани да разсъждават върху това защо са се 
появили конкретни теми и какво са научили от тях. 

 

Фаза 5: Разговор върху интеркултурността и моето отношение (30 
минути) 

По време на последната фаза на семинара учениците ще трябва да 
завършат дейността по водене на дневник. Те записват три точки със 
следните заглавия: 

1) С какво се промени отношението ми към 
интеркултурността?. 

2) Мога ли да кажа, че вече съм наясно с интеркулртурността? 
3) Какво мога да направя, за да придобия по-висока степен на 

интеркултурно съзнание? 
Учениците са поканени да споделят някои от своите отговори, но 
те са свободни и да откажат тази покана. 

 

По двойки учениците са помолени да създадат „Училищен план за 
действие за интеркултурна информираност“ за своето училище.  

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

• Виж по-горе. 

ОБОБЩЕНИЕ/РЕФЛЕКСИ
Я 

 

След завършване на семинара учителят може да помоли учениците 
да разсъждават върху следните ключови въпроси: 

 

https://www.cnbc.com/2021/01/20/amanda-gormans-inaugural-poem-the-hill-we-climb-full-text.html
https://www.cnbc.com/2021/01/20/amanda-gormans-inaugural-poem-the-hill-we-climb-full-text.html
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 • Кои са най-важните уроци, които научих от участието си в 
този семинар? 

• Какво знам сега, което не знаех преди? 

• За какво бих искал да науча повече? 

• Какво ще направя сега, което не бих направил преди? 

ТРАНСФЕР В 
ПРАКТИКАТА 

 

 

Интеркултурно разбиране. 

Умения за критично мислене. 

Разглеждане на перспективи, съпричастност. 

Устни и писмени комуникационни умения 

Творческо мислене/креативност 

ПРИДОБИТИ КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНЦИИ И 
УМЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 11 

 

ОБЛАСТ 

 

 

Интеркултурна комуникация 

 

НИВО НА ТРУДНОСТ 

 

 

Средно 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

14-18 години 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 

2 уч. часа 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ Основните учебни цели на тази дейност са: 
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•  

• • Да се разбере понятието култура. 

• • Да повиши осведомеността за собствената си култура и да 
разпознае влиянието й върху нашето поведение и нагласи. 

• • Да разбере и научи за обичаите, традициите, религиозните 
вярвания, практики и за други аспекти, свързани с културата в 
различните страни. 

• • Да се повиши осведомеността относно необходимостта от 
избягване на стереотипите. 

• • Да научим как културата се учи и предава. 

• • Да научим значението на определени културни елементи в нашето 
ежедневие. 

• • Да разсъждаваме за това кои сме и как културата оформя кои сме. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

Въведение в темата: 

 

Повишаването на нашето интеркултурно съзнание е безкрайно 
предизвикателство. Всяка междукултурна среща може да се 
разглежда като приключение, пълно с възможности. Живеем в 
глобален свят, в който трябва да общуваме и да работим с хора от 
различен национален и културен произход, които в много случаи не 
споделят едни и същи културни модели (религиозните вярвания са 
културен модел). Непознаването на културните модели на другите 
може да доведе до недоразумения и стереотипи. 

 

Концепцията за култура може да бъде разгледана чрез аналогията 
на айсберга на Хол. През 1976 г. Едуард Т. Хол развива тази аналогия, 
за да обясни, че културите могат да бъдат представени като айсберг: 
само много малка част от айсберга може да се види над водата 
(архитектура, изкуство, готвене, стилове на обличане... ), и тази част 
е това, което се нарича върхът на айсберга. Тази част се поддържа от 
много по-голяма част от айсберга, която лежи под водата и 
следователно е невидима (норми, ценности, концепция за време и 
пространство...), но и много важна. 

 

Тази дейност цели да посочи, че видимите части на културата са 
просто израз на невидимите части; и също така ни помага да 
разсъждаваме колко важно е да открием какво се крие под 
повърхността, за да повишим нашето междукултурно съзнание и да 
избегнем стереотипите. Когато два айсберга се сблъскат, те го правят 
от подводните части. Ако вземем тази аналогия с 2 души от две 
различни културни среди, ще имаме същия сблъсък. Следователно, 
познаването на културните елементи, които са поставени под водата, 
ще ни помогне да разберем как работят междукултурните 
взаимодействия и как се стига до недоразумения. 
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ОРГАНИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА 

 

 

 

 

За да извършим тази дейност са ни необходими следните 
материали: 

 

• Флипчарт / голям плакат на айсберг / проектиран айсберг 
(вижте приложение 1). 

• Постилки 

• Маркери 

• Списък на различни културни предмети или аспекти 
 

В зависимост от размера на групата учениците могат да бъдат 
разделени на различни групи (по 3-4 ученика във всяка). 

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

1. Представяне на модела айсберг 

Представете на учениците аналогията с айсберга. След това ги 

разделете на различни групи (3-4 ученици на група). 

2. Подготовка на публикации - постинг 

Помолете учениците да напишат на  

бележки различните културни аспекти на елементите от вашия 

списък. Всяка група трябва да има по 1 публикация на културен 

елемент. 

3. Моделът на айсберга 

Помолете учениците да помислят къде да поставят всеки от 

елементите върху айсберга. Помолете ги да се опитат да отговорят 

на следните въпроси, докато правите това (Да поставим ли този 

елемент над или под повърхността? Защо? Можете ли да се сетите 

за някакъв пример за този елемент във вашата собствена култура или 

във всяка друга?) 

4.Обобщение и рефлекция 

Сега е време да обединим техните отражения. Помолете всяка група 

да „залепи” своите бележки върху големия айсберг, поставен или 

проектиран на стената (един по един елемент), и оставете 

дискусията да започне между групите, като зададете на глас 

следните въпроси: 

- Къде поставихте артикул X? 

- Защо? 
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- Можете ли да споделите примерите, за postingiкоито сте се сетили? 

- Къде трудно се поставят някои елементи? Защо? 

- След като изслуша останалите групи, някой от вас иска ли да залепи 

своя бележка върху друга част от айсберга? 

ОБОБЩЕНИЕ/РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

След като приключите с Дейност 4 - Обобщение и рефлекция, 
помолете учениците да участват в последна дискусия: 

 

1. Беше ли трудно да поставите някои елементи? Кои? Защо? 

2. Сещате ли се за други елементи, които да се поставят над и под 
повърхността? (още 2-3 на група) 

3. Какво ни учи аналогията с айсберга? 

4. Какво можем да направим на индивидуална основа, за да 
повишим междукултурното си съзнание? 

5. Какво можем да направим в училище, за да повишим културната 
осведоменост на всички и да избегнем стереотипите? 

ТРАНСФЕР В ПРАКТИКАТА 

 

 

След завършване на дейността учениците ще бъдат помолени да 
работят в групи, за да създадат насоки, с които да допринесат за 
премахване и предотвратяване на стереотипите. Те ще бъдат 
помолени да обяснят как ще го приложат на практика. 

ПРИДОБИТИ КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ 

 

 

• • Учениците ще разберат понятието култура. 

• • Учениците ще осъзнаят собствената си култура и ще разпознаят 
нейното влияние върху тяхното поведение и отношение. 

• • Учениците ще научат и разберат за обичаи, религии, традиции, 
практики в различните страни. 

• • Учениците ще могат да обсъждат различни култури, като 
избягват стереотипите или да правят осъдителни изявления. 

• • Учениците ще развият своята компетентност за критично 
мислене и общуване с различни култури.  

 

 

Упражнение 12 

ОБЛАСТ 

 

 

Гражданско образование:  опознаване на другите 
културни, религиозни и социално-икономически 
малцинства в обществото (хора от различен етнически 
произход) чрез преминаване на интелектуалните граници. 

 

Насърчаване на дискусия и аргументация чрез поставяне 
на въпроси в правен контекст. 
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Осъзнаване на това как преценките ни, базирани на 
историческия контекст могат да се превърнат в 
предразсъдъци. 

 

Основно разбиране на начина, по който функционира 
правната и съдебната система чрез игрова симулация на 
съдебно заседание. 

НИВО НА ТРУДНОСТ 

 

 

Ниско 

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

14-16 год. 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 

 4- 7 учебни часа (в рамките на два полудни или цял ден) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

• Насърчаване на уважение към други култури и 
религии на базата на провокативна антитеза;  

• Размисъл върху собствените социални, културни и 
икономически пристрастия. 

• Насърчаване развитието на неутрална позиция 
спрямо идеологически, политически и социално-
икономически преценки.  

• Разпознаване на разликата между мнение и 
предразсъдъци. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

 

Младите хора често са само наполовина (или изобщо не) 
наясно с потенциални престъпления и дори геноцид, 
извършени от тяхната собствена страна, тяхната собствена 
култура, икономически ред или религия в миналото в 
тяхното собствено общество, да не говорим за 
потенциални престъпления, извършени другаде (напр. в 
африкански, американски и азиатски колонии). 

При подготовката на симулираните съдебни заседания 
учениците трябва да съберат доказателства и индикации. 

Ще препоръчаме следните влиятелни източници за 
тяхното търсене относно действията на европейските 
държави в техните колонии: 

1. Eduardo Hughes Galeano Open Veins of Latin 
America: Five Centuries of the Pillage of a Continent, 
1997 (25th Anv. Ed.), ISBN 978-085345-990-3  
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2. Armstrong, Karen A History of God, From Abraham to 
the Present: the 4000 Year Quest for God.) ISBN 90-
414-0776-6 

3. Aslan, Reza No god but God. The Origins, Evolution, 
and Future of Islam) ISBN 90-234-1753-4 

Други източници, достъпни за учениците, могат лесно да 
бъдат намерени онлайн и най-вероятно ще е необходим 
експертният опит на учителя, за да напътства учениците с 
продуктивни действия (кои термини за търсене да 
използват и кои източници освен Уикипедия?) 

ОРГАНИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 

 

 

Разделяме учениците в класа на следните групи по 
преценка на учителя: 

Обвинители или прокурори: 1 говорител, представляващ 
организации, повдигащи обвинения срещу обвиняемите, 
подкрепен от 2 лица за събиране и анализиране на данни. 

Обвиняемият: 1 говорител, представляващ организациите 
или държавите, срещу които е изправен обвинения, 
подкрепен от 2 лица за събиране и анализиране на данни. 

Съдебни заседатели: 3 души, които се опитват да вземат 
решение относно обвиненията и аргументите за и против 

Съдиите: 1 човек като председател на съда, с 2-ма 
помощници, проверяващи аргументите и данните, 
предоставени от двете страни. Съдията може да прекъсне 
прокурора или защитника, за да коригира предоставените 
данни и доказателства. 

Преса: 2 души, които ще отразяват в концептуален доклад 
основните производства на съда. 

Публика: другите ученици в клас, включително учителя: те 
ще обсъждат след приключване на съдебното заседание 
дали процесът е бил справедлив и дали присъдата е била 
справедлива. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Karen_Armstrong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9041407766
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9041407766
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reza_Aslan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9023417534
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ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Стъпка 1: Разберете каква е преобладаващата религия на 
учениците в класа (или на техните родители): това ще бъде 
религията, която ще бъде обвинена в престъпления, дори 
ако всички участници предварително смятат, че 
обвинението е нищожно! 

Големи престъпления и геноциди са били извършени през 
вековете в името на различни основни религии, някои все 
още могат да го правят днес, други никога не са 
използвали насилие… 

Стъпка 2: Подгответе стаята за настаняване на различните 
групи, както е дефинирано по-горе. 

Стъпка 3: Групите, както са дефинирани по-горе, трябва 
всички (независими една от друга) да участват в процеса. 

Стъпка 4: Процесът се провежда в съда, точно както в 
реалния живот; журито най-накрая ще произнесе присъда. 

Стъпка 5: Пресата ще проведе заключително заседание, в 
което всички групи ще допринесат за оценка на процеса на 
съдебното заседание и ще достигнат до присъда на 
„народа“. 

ОБОБЩЕНИЕ/РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

Стъпка 5 (вижте по-горе) всъщност е сесия за размисъл. 

Друг начин да се насърчи активното мислене от страна на 
учениците е да се разменят ролите и да се направи същото 
съдебно заседание отново с други играчи, изпълняващи 
ролите в тази игра на съда (ротиране на ролите): има ли 
значение за оценяването на проблема от ученика и 
тяхното преценка, когато гледат на същия проблем от 
друга гледна точка? 

ТРАНСФЕР В ПРАКТИКАТА 

 

 

Учениците могат да обсъждат в какви други контексти 
може да се използва концепцията за съдебно заседание с 
ефективни учебни постижения. 

Съвет: в географията замърсителите могат да бъдат 
обвинени в съда за причиняване на глобално затопляне. 
Може да има и други възможности… 

ПРИДОБИТИ КЛЮЧОВИ 
КОМПЕТЕНЦИИ И УМЕНИЯ 

 

 

1. Извличане и анализиране на информация. 
2. Дигитални умения: търсене на информация 

онлайн. 
3. Общи познания по религия, история, политика, 

география. 
4. Познаване и разбиране на правните процедури и 

ролите на участниците в съдебния процес. 
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Упражнение 13 

ОБЛАСТ 

 

 

Гражданско образование:  

• Разбиране на други култури, религии и социално-
икономически малцинства в обществото (хора от 
различен етнически произход) чрез преминаване 
на интелектуалните граници. 

• Насърчаване на дискусия и аргументация чрез 
поставяне на проблемите в етичен и социален 
контекст. 

• Разбиране на историческия контекст на оценките, 
основани на идеологически и религиозни 
аргументи. 

•  

НИВО НА ТРУДНОСТ 

 

 

Ниско  

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

14-16 год. 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

 

 

2 часа, дискусия 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 

• Насърчаване на уважение към други култури и 
религии на базата на провокативна антитеза;  

• Размисъл върху собствените социални, културни и 
икономически пристрастия. 

• Насърчаване развитието на неутрална позиция 
спрямо идеологически, политически и социално-
икономически преценки.  

• Разпознаване на разликата между мнение и 
предразсъдъци. 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

 

 

При подготовката на дискусиите в класната стая. учениците 
трябва да събират доказателства, поне половин ден в 
библиотеката или да работят онлайн, за да намерят и 
проверят различни източници. 

Някои общи източници могат да помогнат за запознаване с 
темата; те са предназначени предимно за учителя, за да 
запознае учениците с текущата работа: 

4. Eduardo Hughes Galeano Open Veins of Latin America: 
Five Centuries of the Pillage of a Continent, 1997 (25th 
Anv. Ed.), ISBN 978-085345-990-3  
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5. Armstrong, Karen A History of God, From Abraham to 
the Present: the 4000 Year Quest for God.) ISBN 90-
414-0776-6 

6. Aslan, Reza No god but God. The Origins, Evolution, 
and Future of Islam) ISBN 90-234-1753-4 

Други източници са дадени с конкретни твърдения, от които 
учениците ще трябва да изберат едно, което да защитят, 
вижте по-долу. 

ОРГАНИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА 

 

 

Двама до четирима ученици ще представят твърдението си 
като вярно и проверено; Те ще обяснят подкрепящите 
аргументи, които са намерили и ще се аргументират защо 
техните източници могат да се разглеждат като надеждни. 

Другите ученици в клас ще оценят аргументите и качеството 
на източниците в обща дискусия.  

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 

Задача: учениците работят в групи от 3 или 4 човека. 

1) Учениците избират едно от изброените по-долу 
твърдения и търсят доказателства (интернет или друг 
източник). Те стигат до заключение и го представят на 
класа, действайки като жури. След всяка сесия класът 
обсъжда твърденията и представените аргументи, преди 
да гласува за или против твърдението.  

Забележка: твърдения c), d) и e) са взаимно 
противоречиви: ако едното се счита за вярно, другото не 
може да бъде вярно. Винаги ли присъдата на класа е в 
съответствие с тази презумпция? 

a) Според много хора индуизмът и будизмът са 
агресивни религии: техните свещени книги предричат, 
че един ден в бъдеще техните религии ще завземат 
властта в големи области в Азия и ще се утвърдят като 
световна сила. Досега те са се карали само помежду 
си, така че не видяхме и разбрахме крайната им цел. 
I. https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_violence_in_I

ndia 
II. https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_violenc

e  

b) В редица страни католическата църква, някои 
свещеници и други служители на църквата са 
обвинени в сексуално насилие над деца..  
I. https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexual

_abuse_cases 
II. https://nos.nl/artikel/2400433-330-000-slachtoffers-

van-misbruik-binnen-franse-katholieke-kerk 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Karen_Armstrong
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9041407766
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9041407766
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reza_Aslan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:Boekbronnen/9023417534
https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_violence_in_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_violence_in_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_violence
https://en.wikipedia.org/wiki/Buddhism_and_violence
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexual_abuse_cases
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church_sexual_abuse_cases
https://nos.nl/artikel/2400433-330-000-slachtoffers-van-misbruik-binnen-franse-katholieke-kerk
https://nos.nl/artikel/2400433-330-000-slachtoffers-van-misbruik-binnen-franse-katholieke-kerk
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III. https://edition.cnn.com/2021/10/05/europe/france-
catholic-church-abuse-report-intl/index.html 

c) Някои хора смятат исляма и юдаизма за мирни 
религии, но смятат, че християнството е отговорно за 
много форми на насилие, като завладяването на 
Южна Америка от християнски нации (Португалия, 
Испания) и инквизицията на вещици и еретици. 
I. https://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition 

II. https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion 
III. https://en.wikipedia.org/wiki/Crusadeshttps://bible.o

rg/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-
canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-
daniel-l-ga 

IV. https://www.pthu.nl/bijbelblog/2017/11/religie-als-
bron-van-geweld/  
 

d) Някои хора смятат християнството и юдаизма за 
мирни религии, но смятат исляма отговорен за много 
форми на насилие, като завладяването на части от 
Европа през 6-ти и 7-ми век, сблъсъците и 
нападенията от съвременни ислямски групи, 
например ISIS или Daesh и Ал Кайда  
I. https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Muslim_conquest

s  
II. https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State  

III. https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion 
IV. https://theconversation.com/if-islamic-state-is-based-

on-religion-why-is-it-so-violent-52070  
 

e) Някои хора смятат християнството и исляма за мирни 
религии, но смятат, че юдаизмът е отговорен за много 
форми на насилие, като изтребването на племена и 
народи в древните палестински земи, описани в 
Стария завет, както и суровото потискане на 
палестинците протести и техните призиви за свобода 
и равенство в днешно време. 
I. https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/of

fset/0/zoekwoord/de+uitroeiing+van+de+volken+van
+Kana%C3%A4n%2C/id/tag:Wekker,20101112:newsm
l_35d14ce093d1178916d88569ea685c8e 

II. https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id
/tag:Banier,20080111:newsml_40d88e53830b405367
f3d2e5c944c0aa 

III. https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-
views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-
h-merrill-daniel-l-ga  

https://edition.cnn.com/2021/10/05/europe/france-catholic-church-abuse-report-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2021/10/05/europe/france-catholic-church-abuse-report-intl/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition
https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion
https://en.wikipedia.org/wiki/Crusades
https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga
https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga
https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga
https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga
https://www.pthu.nl/bijbelblog/2017/11/religie-als-bron-van-geweld/
https://www.pthu.nl/bijbelblog/2017/11/religie-als-bron-van-geweld/
https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Muslim_conquests
https://en.wikipedia.org/wiki/Early_Muslim_conquests
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_State
https://en.wikipedia.org/wiki/Forced_conversion
https://theconversation.com/if-islamic-state-is-based-on-religion-why-is-it-so-violent-52070
https://theconversation.com/if-islamic-state-is-based-on-religion-why-is-it-so-violent-52070
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoekwoord/de+uitroeiing+van+de+volken+van+Kana%C3%A4n%2C/id/tag:Wekker,20101112:newsml_35d14ce093d1178916d88569ea685c8e
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoekwoord/de+uitroeiing+van+de+volken+van+Kana%C3%A4n%2C/id/tag:Wekker,20101112:newsml_35d14ce093d1178916d88569ea685c8e
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoekwoord/de+uitroeiing+van+de+volken+van+Kana%C3%A4n%2C/id/tag:Wekker,20101112:newsml_35d14ce093d1178916d88569ea685c8e
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/offset/0/zoekwoord/de+uitroeiing+van+de+volken+van+Kana%C3%A4n%2C/id/tag:Wekker,20101112:newsml_35d14ce093d1178916d88569ea685c8e
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:Banier,20080111:newsml_40d88e53830b405367f3d2e5c944c0aa
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:Banier,20080111:newsml_40d88e53830b405367f3d2e5c944c0aa
https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:Banier,20080111:newsml_40d88e53830b405367f3d2e5c944c0aa
https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga
https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga
https://bible.org/article/show-them-no-mercy-4-views-god-and-canaanite-genocide-cs-cowles-eugene-h-merrill-daniel-l-ga
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2) Целият клас обсъжда и решава достоверността на 
твърдението. 

ОБОБЩЕНИЕ/РЕФЛЕКСИЯ 

 

 

Решението на класа относно достоверността на 
твърденията е сесия за размисъл: какво мислят те за тази 
конкретна религия, след като изслушат аргументите и 
обсъдят тяхната стойност и достоверност. 

ТРАНСФЕР В ПРАКТИКАТА 

 

 

Учениците могат да разгледат и други подобни твърдения и 
да обсъдят каква е стойността им: какво ни казва фактът, че 
почти едно и също твърдение може да се направи за почти 
всяка религия, за стойността на подобни твърдения? 

ПРИДОБИТИ КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ 
И УМЕНИЯ 

 

 

Могат да бъдат активирани различни ключови 
концептуални аспекти, знания и подходящи умения: 

1. Извличане и анализиране на информация. 
2. Дигитални умения: търсене на информация онлайн. 
3. Общи познания по религия, история, политика, 

география. 
4. Познаване и разбиране на етичните дилеми, като 

тази, пред която сме изправени в 
западноевропейските и северноамериканските 
общества: наистина ли ислямската религия 
насърчава насилието срещу немюсюлманите, или 
има и други фактори? 
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