
Кратка сесия 

„Гражданска активност“
Умения и добродетели, 10 клас



Ползата от гражданска активност у 

младите хора

- На какво учи?

Желаем образовано и критично 

гражданско общество.
- Защо е важна?

- Как е полезна?

- Защо я преподавам?

Учениците ми имат критична нужда 

от инструменти, с които да променят 

заобикалящата ги среда.

Запознава ги с обществената 

структура, позволява им да търсят 

решения на обществени казуси.

Учи на граждански рефлекси и 

високи изисквания към хора в 

управленска позиция.



С кои други умения и нагласи е 

свързана гражданската активност?

- Критическо мислене; Основно.

Това включва намиране и отсяване 

на информация, подбиране на 

източници и други. 

- Как се строи аргумент?

Което означава извеждане на 

доказателство за теза и правилното 

ѝ комуникиране. 

- Самочувствие и нагласа, че от

тях зависи. 

- Познаване на институции,

комуникация с тях. Намиране на 

подкрепа сред граждани и 

организации. 



Какво правим на практика в час?

Преподавам иновативен час по Умения и добродетели, 

който аз съм планирал за годината.

В началото съм заложил срочни цели. Първи срок това 

е да напишем писмо до местна институция с 

предложение за разрешаване на казус.  

Целта е учениците през първи срок да се запознаят с: 

- Анализ на ситуация и създаване на хипотези за 

проблемите в града. 

- Измерване/проверяване на тези хипотези.

- Избиране на проблем и намиране на негово решение, 

чрез алгоритъм (събираме информация, нареждане на 

стъпки, прилагане и пр.)

Би могло да се въведе в широк набор от извънкласни дейности. 



Например:

Ние се спряхме на няколко теми:

- Замърсен въздух

- Бездомни животни

- Сметозамърсяване

- Дърводобив

- Битови казуси

Разгледахме какво знаем за тях, как се измерват (уреди). 

Сега предстои да изберем един казус и да видим по какъв 

начин на проверим нашата хипотеза, че това е проблем. –

чрез анкети, допитвания, устна обратна връзка. 



Резултати от анкета X клас

През Януари се фокусираме над търсене на решения и 

подкрепа и формулиране на план. 

Когато сме готови, ще изпратим писмо с доказателства, 

план и обществена подкрепа до съответната институция по 

каналния ред. 


