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В Дре6на Гърция се е смятало, че хармонuчноrnо фuзuчесkо u gухоВно разВuтuе е отлuчuтелна черта 
на сВобоgния чоВеk, защото реалuзuра Bcuчku не20Вu сnособностu u Възмо:Жностu. ТоВа спецuфuчно 
образо6анuе, kоето заnочВало от geтcka Възраст u проgълЖаВало непреkъснато, gреВнuте zърцu нари
чали „naiigeя". В процеса на пайgеята млаgият чо6еk ус8оя8ал постепенно онези знания u умения, 
kouтo му помагали ga участ8а пълноценно 6 zpaЖgaнckuя Жu8от. Ето защо, 8 онази епоха с поняти
ето „пайgея" се е с8ърз8ала преgстаВата за общо образоВание и kyлmypa, gосшойнu за с8обоgнuя чо6еk. 

Анес ,Дaiigeя" е теgерът на инициати8а, чиято цеа е ga 1iogkpenя komnakmume me.Jkgy Б-мгария и останааи
те e/Jponeйcku страни IJ обаастта на обра30/Jанието, аgаптирането на бъагарсkата обра308атеана систета 
kът kритериите tia ЕС и /Jkлlоч/Jането на гра;kgансkото обра30/Jание kато итпеграана част от учебното 
С'ЬgърЖан.ие 1io отgеаните преgтети IJ шстетата на бъагарсkото начаано и среgно обра30/Jание. 

Процесът на присъеguня8ане kъм EBpoпeuckuЯ съlоз е g'!:iЛЪz u с8ързан с опреgелени нагласи и познания 
8 общест6ото. „Пайgея" си поста8я за цел ga запознае шuроkата общесm8еност с ugeuтe, струkту
рuте, ннституцuите и историята на ЕС. ЗаgълЖuтелен елемент на тази gейност е съзgа8ането на 
познания u праkтичесk."11 опит В то8а отношение у най-млаgнте - учениците, kouтo 8 бъgеще ще 
опреgелят общестВеното мнение и ще бъgаm pьko8ogurneли на бълzapckarna полuтиkа и иkономukа. 
Зато6а 8ъ8еЖgането на е8ропейсkаmа тема 8 училище е еgна от zла8нише цели на фонgация „Паugея". 

Специалното Внuманuе, koemo инициатu8ата отgеля на zраЖgансkото образо8ание е обусло8ено от 
сшnуацията, В kоято се намира Бълzария В момента. Процесът на'е8роuнеграция и слоЖ:ната обстано8kа 
6 региона ни поста8ят преg но8и преguз8иkателст8а. Дългата изолащ~я на страната нu лuши от наu
осно8нuте познания 8 областта на zраЖgансkите npa8a, пазарната ukономиkа, историята на 
е8ропеuсkата kyлmypa l! полиmukа. Липс8ат ни н праkтичесku умения, kоито не са преgмет на нukоя 
gнсцuплина, без koиmo обаче ще Възпитаме kомпетентни, но неспособни ga посрещнат 
пpeguз8llkaтeлcm8aтa на но6ата епоха млаgи хора. 

Няма съмнение, че zраЖgансkошо образо8ание, разбирано kато част от учебното съgърЖанuе на различни 
npegмeтl!, моЖ:е ga снабgн учениците с нео6хоgl!миmе им npakшичecku знания и умения за успех 8 еgно 
съ8ременно общест8о с пазарна ukономиkа. 

За улесня6ане и по-zоляма ефеkти8ност на работата по теми, Очаk8аниmе резултати на ни8о учебна 
npozpaмa (Колона 1 и Колона 2) са преgсmа8ени 8 съот8етст8ие с pega на темите (Колона 3). Яgрата 
и Станgартиmе за учебно съgърЖанuе (Колона 1 и Колона 2) отzо8арят на нормати8но приетите, 
съгласно Нареgба NO 2 от 18 май 2000 z., ДърЖ:а8ни образо8ателни uзuck8aнuя за учебно сьgърЖание, 
прнлоЖ:ени по-gолу. 

Бълzарсkото образо8анuе се нуЖgае обаче не само от zpaЖgaнcko образо8ание. Учебното С'Ь!JЬр.Жание на 
С'ЬЩест8у8ащите gисципаини mpFlб8a ga се npu8ege 8 синхрон с е8ропейсkото, ako uckaмe утре geцama нu ga 
бъgат kонkурентноспособнu 8 e8poпeucku мащаб. Обеgинена Е8ропа означа8а общ пазар на kапитала 
и работната сила и kачест8еното образо8ание е zаранцuя за успех 8 този пазар. Зато6а еgна om 
zлаВ:ниmе целu на uнuциатl!8ата „Пайgея" е изgиzането на kачест8оmо на учебното съgърЖание по 
оmgелниmе преgметu и приВеЖgанеmо му 8 унисон с е8роnейсkото. 

Фонgацuя „Пaiigeя" бе съзgаgена nрез лятото на 1999 2. kато неnра6uтелстВена, нестоnансkа 
орzанuзацuя В общестВена nолза, работеща 8 сферата на образоВанuето. Фонgацuята е нефuнан
сuраща орzанuзацuя, чuuто npoekтu са фokycupaнu Върху съзgаВане на образоВателна uнфраст
руkтура, kоято ga ocuzypu обучение no е8роuншеzрацuя 6 учuлuще u ga сnомоzне за усnешното 
npoBeJkgaнe на реформumе В сферата на оснQВното u среgно образоВанuе. 

Със с8оите еkсnерти фонgация „Пайgея" е учасm6ала аkтu6но 6: 
• работнl! zpynи по uзрабоm6ане на пpoekrn на МОН за но8а нормати6на баЗа на бълzарсkоmо 
осно6но и среgно образо8ание; 
• работни zpynи за uзработ6ане на но6аmа учебна gоkументацuя; 
• ekcnepmнo cъmpygнuчecm6o с неnра8uтелсm8енu орzанuзацuи 6 областта на осно6ното и среgно 
образо6анuе. 





1. За e6pouнme2paцuяma u българсkоmо осноВно u среgно 
образоВанuе 

От среgата на 90-те zоgини nроблемът с аgаnтацията на българсkото осно6но и среgно образо6ание 
(kamo нормати6на база, kато програми, kато технолоzичесku и аgминистрати6ен ресурс) kъм образо
Вателните системи на страните-членku на E6poneйckuя съlоз (ЕС) е най-сериозният Въпрос npeg 
политиkата на българсkата gъpJk:aBa В областта на образоВанието. В рамkuте на националната 
nолитиkа no уеgнаk8я6ането на образо6ателните станgарти се изВърwиха сериозни и стратегичесkи 
промени 6 системата на осно6ното и среgно образоВание . С nриемането през 1999 г. на „Заkона за 
степента на образо6ание, общообразо6аmелния минимум и учебния nлан" 6 общи линии приkлlочи 
приемането на заkоноgателния nakeт, kойто реzламенmира реформата 6 българсkото училище. Слеg 
kато бяха изработени осноВните инструменти на реформата - ДърJk:аВни образо6аmелни uзисkВания 
за учебно съgърJk:ание (Нареgба N02 от 18 май 2000 г. за учебното съgърJk:ание), Учебни програми за 
nреgметите от заgълJkителната и профилираната nog20тo6ka, от есента на 2000г. фаkтичесku 
заnочна нейното поетаnно nрилагане 6 системата на срсgното образоВание с Влизането 6 сила на 
ноВия учебен nлан. BaJk:eн kомnонент от тези промени е ВkлlочВането на ноВа kулmурнообразоВателна 
област kamo Общест6ени нayku и гpaJk:gaнcko образоВание В програмите на българсkото училище. 
Нейната цел е ga разшири и фоkусира знанието Върху значимите nроблеми на съ6ременността. Няма 
спор, че за съ6ременнuя българин еgин от най-ВаJkuте аснеkти на собстВената му съВременносш е 
сВързан с еВроинтеграцията. Ето защо изработВането на uнфрасmруkшура за обучение no е6роuн
mе2рацuя 6 системата на българсkото училище (програми, учебни помагала, семинари за обучение на 
учители и gp.) е сериозна ин6естиция 6 няkолkо стратегичесkи наnраВленuя: 

• Системаша на осно6ното и среgно образоВание 6 най-голяма степен засяга неnосреgст6ено най-
, обемни части от гpaJk:gaнckoтo общест6о. Ето защо, Влиянието Върху нея няма kak ga не npoизBeJk:ga 
стабилен ресурс, kойто мoJk:e аkти6но ga ВъзgейстВа Върху ценностите на гpaJk:gaнckoтo общестВо и 
kойто мoJk:e сраВнително ясно ga бъgе иgентифициран и забелязан; 
• Реформата В областта на осно6ното и среgно образоВанuе е BaJk:eн елемент от nakeтa kритерии, 
kоито България трябВа ga nokpиe, за ga участВа ефеkтиВно 6 nрегоВорите за членстВо В ЕС. Ето 
защо, nogkpenaтa за образо6аmелните реформи няма kak ga не бъgе nogkpena за ефеkтиВната интегра
ция на България 6 eBponeйckuтe и еВроаmлантичесkuте струkтури, за ефеkтиВната еВроинтеграцuя 
на Българня; 

• СлоJk:ният и gълъг процес на интегриране на Бълzарuя kъм ЕС се нyJk:gae от аgеk6атна и gългосрочна 
nogkpena от страна на бъл2арсkото общестВено мнение. ОбразоВаmелните институции nритеJk:а-
6ат ресурса ga Влияят 8 !J'Ьflгосрочна nepcnekmu8a Върху осно6ните общест6ени ценности. Ето защо, 
обучението no е6роинтеграцuя 6ь8 6сичku етапи на образо6ание В училище няма kak ga не съзgаgе 
npegnocтa6ku за gългосрочно и осъзнато разбиране, а слеgо6ателно - за gъл2осрочна u осъзната 
nogkpena на процеса на e6poneiicka uнmеграцuя. Поgобна общест6ена nogkpena преgста6ля6а gоста
тъчно нageJkgнa гpaJkgaнcka и gемоkратична гаранция за е6роинте2рационната nолитиkа на бъл2арсkо
то nра8ителст6о. 

11. За граЖgансkоmо общесmВо u обученuеmо no еВроuн
mеграцuя 

Темата за E6pona nрисъст6а аkти6но 6ь6 6сичkи етапи на образо6ание от но6ата 
kулmурнообразоВателна област Общест6ени нayku и 2paJkgaнcko образоВание. Тя nрисьст6а аkти6но 
В ДьрJk:а6ните образо6ателни изисkВания за учебно сьgьрJkание за начален етан no ГpaJk:gaнcko образо6ание 
и Чо6еkьт и общестВоmо, а именно тези станgарти оnис6ат резултатите от началното обучение 
no ОбщестВени нayku и 2paJk:gaнcko образоВание, получени чрез изучаВането на учебните nреgмети 
Роgен kрай (6 1 kлас), Оkолен сВят (6 11 kлас) и ЧоВеkът и общестВото (6 Ш и N kлас) . Няма спор, 
че без фунgаменталното знание, kоето gаВат тези учебни преgмети, нито без техния отработен 
negaгo2ичecku опит, не мoJk:e ga има същuнсkо образо6ание за E6pona. Но могат ли учебните програми 
ч-



no отgелните nреgмети ga обх6анаm agek6amнo koмnлekcнomo съgър.Жан11е на е6роинmеграцuяmа 
gнес? Могат ли учебните nрограми no отgел.ните nреgмети ga обх6анаm еgин Жu6 и слеgо6ателно -
gинамичен nроцес на nромяна, kаkъ6то е еВроинтеграцията? Kak учениците ga бъgаm аgеk8атно 
информирани за c6ema, 8 koumo Жи6еят и ще ЖиВеят? 

Най-ефеkти6ноmо среgст6о, с koemo образо8аmел.ната система разnолага, за ga оси~ури на учениците 
аgеk6атни страте~uи за разбиране на kомnлеkсния хараkтер на е8роинтеграционнuя nроцес, за аgаnта
цuя kъм нeio6ama gинамиkа, е изработ6ането на спщиааи3ирана учебна програtnа, фоkусирана Върху самия 
nроцес на е6роинmеграция и мястото на Бълzария 8 не~о. За ga мо.Же nоgобна nрограма ga изпълни 
целите си, тя mряб6а ga отzо8аря на няkолkо усло6uя: 

1. Обх8атно учебно съgър.Жание, съобразено със съотВетния етаn на образо8ание, 8kлlоч8ащо 6сичku 
етапи на образо6ание (начален, прогимназиален и гимназиален) и оси~уря8ащо цялостност, ефеkтиВност 
и gългосрочност на nроцеса на обучение. 
2. Специализирано учебно съgър.Жание, kоето осигуря6а gocmъn go информация за gинамиkаmа на 
е6роинmеграционнuя nроцес, за него6иmе осно6ни nринциnи, за хараkтера на e6poneuckoтo еgинст6о 
и zлобализиращия се съ6ременен с6ят, за общите иkономичесkи и социални nолитиkи, за общото 
kулmурно наслеgсm6о и kyлmypнume различия, за мястото на млаgия българин 6 този nроцес. 
3. Комnлеkсно учебно съgърЖание, kоето оси~уря8а балансирани ме.Жgупреgметни Връзku меЖgу nреgме
тите от областта Общест6ени нayku и граЖgансkо образо6ание - Роgен kpau, Оkолен с6ят, Чо6еkът 
и общест6ото, История и ци6uлизацuя, География и иkономиkа, nреgметен циkъл „Философия", С6яm 
и личност - и раз6и6а осноВните знания и умения, ус8оенt1 8 рамkuте на тези nреgмети . 
4. Процес на израбоm8ане на учебна nрограма, 6 kойто участ6аm Всичku заинmересо8ани страни: 
граЖgансkото общест8о, gър.Жа6ни и общинсku образо6ателни институции, училища. 

111. За npoekma „E8poneiicku уроцu" 
Пpoekmъm „E6poneucku уроци" е фоkусиран Върху 6ъ6еЖgането на проблемите на е8роинтеграцuяmа 
6 българсkоmо училище чрез съзgа6ане на kомnлеkсна образо6аmелна инфраструkmура, koяn10 8kлlоч6а 
учебни nрограми, учебни nомагала, изграЖgане на обх6аmна училищиа мреЖа и разработ6ане на система 
за k8алифиkация на учители. Проеkmът стартира nрез 2000 г. със съзgа6ане на Учебна nрограма за 
гимназиален eman „E6poneucku уроци" и изграЖgане на Училищна мреЖа „E6pona 8 училище". 

1. За целumе на npoekma „E6poneiicku уроцu" 

Общесm6еното съгласие относно e6poneuckama интеграция на България съзgа6а ефеkmи6ни npeg-
nocma6ku за nреgnриемане на неnосреgсm6ени kонkретни cmъnku no 6kлlоч6ане на 6аЖната nроблема
mиkа оkоло е6роинтеграцuяmа 8 учебните програми от kулmурнообразо8ателиа област Общест6ени 
нayku и граЖgансkо образо8ание. Пpoekmъm „E6poneucku уроци" си nocma6я за цел: 
е ga съзgаgе ефеkти6ни kанали за Влияние и налагане на ино8аmи8ни npakmиku om страна на неnра6и
телст8ениmе организации, а слеgо8аmелно и на граЖgансkоmо общесm8о, Върху системата на осно8ноmо 

и среgно образо8ание 6 България; 
е ga изграgи мре:Жа от училища, необхоguма за ycnewнomo nрилагане на nрограмаmа „E8poneucku 
уроци", kakmo и ga набере реле6анmна информация за очаk8анияmа на участниците от осъщест6я6ане
то на nрограмаmа; 

е ga слоЖu началопю на фунkционална мре.Жа от ekcnepmи и различни cmpykmypи (неnра6иmелст8ени 
и gър.Жа8ни), работещи 6 обласmmа на осно8ното и среgно образо8ание, за 8kлlоч8анеmо на е8роин
теzрационнаmа nроблематиkа 6 kулmурнообразо8аmелната област Общесm8ени нayku и zpaЖgaнcko 
образо6ание; 

е ga фоkусира Вниманието на меgиите (nечаmни и елеkтронни, национални и регионални) kъм обуче
нието no е8роинтеzрацuя 6 училище, kamo 6аЖен kомnоненm на nроцеса на е6роинmеzрацuя на стра
ната; 

е ga фоkусира Вниманието на общест8еноmо мнение Върху системата на началното и среgно образо-
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8ание и 8ъзnриемането му именно kато система, kоято е 8 състояние ga nроиз8еЖgа устоiiчи8 и 
gыzгосрочен ресурс н.а граЖgансkи и gеrпоkратични цетюсти. 

2. За осноВнu.mе akцeнmu В npoekma „EBponeiicku уроцu": 

• Учебната програма „E6poneiicku уроцu": 
Учебната npozpaмa „E8poneucku уроци" е фоkусuрана Върху наu-6аЖниmе асnеkти на процеса на е6роин
теzращ~я и тяхното отраЖение 8 съ8ременна Бълzарuя. Про2рамаmа за начален етаn nреgста6я учебно 
сьgърЖание, kоето цели ga формира начални nознанuя, с8ързанu с zpaЖgaнckomo образо8ание и то 
именно nрез e8poneuckama тема. Учебната npozpaмa ocuzypя8a начален gостъn go знание за осно8ните 
acneknш на еЖеgне6иеmо 8 E8pona, за осно8ните npa8a и заgълЖенuя на чо8еkа 8 gемоkратичнаmа 
gърЖа8а и институциите, kоито zи zapaнmиparn, за egинcm8omo и мноzобразието 8 kулmурното и 
nрироgно наслеgсm6о на E8pona, за мястото и ролята на Бълzарuя 8 обеgинена E8pona. Петте zолеми 
тематични яgра от Програмата E8poпeiicku уроци 3а начааен етап поkри8ат и3цпао А'ЬрЖа8пите обра308атеа
ни u3uck!Jamm (АОИ) 3а учебно С'Ьg'ЬрЖание по граЖgансkо обра308ание, kamo С'ЬЩе8ретенно преgоста8пт 8'Ь3tnоЖ
ност за успешно ОС'ЬЩест8п8ане на теЖgупреgтстни 8p'ЬJkU kakmo 8 обаастта Общест8ени науkи и граЖgансkо 
06ра308ание, maka и с останааите kуатурнообра308атеани обаасти. 

С оглеg на ЦЯJ\остното и ycnewнo 8kлlоч8ане и реализиране на npoekma „EBponeucku уроци" 8 система
та на бълzарсkото образо8ание, еkсnертите от фонgацuя „Паugея" изzот8иха Учебни програrпи 3а начаа
ната, прогиrпна3иаана и гитна3иаана степен на осно8ното и среgно обра308ание. По този начuн обучението no 
е8роинтеzрацuя u zpaЖgaжko образо8ание моЖе ga обх8ане 8сичku образо8ателнu нн8а, ocиzypя8auku 
цялостност и ефеkти6ност на процеса на обучение. 

• Учuлuщнаmа мреЖа „E6pona 6 учuлuще": 
Училищната мреЖа „E8pona 8 училище" 8kлlоч8а Инсnеkторатиmе no образо8ание на МОН и go 
момента 250 училища и наg 2000 учители, kоито работят по npoekma „E8poneucku уроци". В paмkurne 
на училищната мреЖа се осъщесm8я8ат koнmakmи с nреgста8иmели на ·образо8аmелниmе струkтури 
за обсъЖgане на kонkретните проблеми на обучението 8 рамkuте на областта Общест8ени нayku и 
zpaЖgaнcko образо8ание. Съзgа8ат се ефеkти6ни kонтаkmи от еgна страна, меЖgу МОН и училища
та, kakmo и меЖgу самите училища, а от gpyza, меЖgу образо8ателните струkmури и еkсnертите на 
фонgацuя „Паugея". Тази многоnосочност на kонтаkтите ga8a 8ъзмоЖност за nолзот8орна обмяна на 
образо8аmелен оnит и npoBokupa аkтиВност за участие В nроВеЖgането на образо8ателната рефор
ма . ВъВ Връзkа с то8а фонgацuя „Паugея" осиzуря8а на участниците В мреЖата цялостен образо8ате
лен npogykт, 8kлlоч8ащ учебни nомаzала, kВалифиkационни моgули, сnра8очна литература, аkтуална 
информация за финансиращи nроzрами и kонkурси 8 областта на осно8ното и среgно образо8ание. 

• K6aлuфukaцuoннume моgулu 
Реформите 8 учебния план, с8ързани с 8ъ8еЖgането на zраЖgансkото образо8ание kamo интеzрален 
елемент от kулmурнообразо8ателната област Общест8ени нayku и zpaЖgaнcko образо8ание, nopaЖ
gam нуЖgата от k8алифиkацuя на еkсnерти от инсnеkторатиmе, gиреkтори и учители 8 сферата на 
осно8ното и среgно образо8ание. Ето защо, k8алифиkацuята е еgин от осно8ните струkтурни 
елементи на npoekma „E8poneucku уроци", нареg с необхоgимостта от осиzуря8ане на учебни nомаzа
ла, nоз8оля8ащи npuлazaнemo на nроzрамата за обучение no е8роинтеzрация. То е 8аЖна част от 
съзgа8анеnю на kомnлеkсна инфраструkтура, осиzуря8аща система за обучение no е8роинтеzрацuя на 
инсnеkтори от ИО, gиреkтори и учители. 

Осно8ната иgея, залоЖена 8 системата за k8алифиkацuя, е участниците 8 моgулите ga работят kато 
о6учитеаи на с6ои kолеги . То8а zаранmира цялостно и ycnewнo k8алифициране на 8сичku учители от 
училищната мреЖа „E8pona 8 училище" и тяхното реално и аkти8но участие 8 процеса на образо8а
телни реформи. Реализирането на обучителните моgули zарантира съзgа6ане на мреЖа от k6алифици
рани nреnоgа8атели и еkсnерти, kоито ще nолучаm специфичен опит nри работа с но8 образо6ателен 
npogykт 8 сисmемата на осно8ното и среgно образо8ание. К6алифиkационнuяm моgул улесня6а 
Инсnеkторатиmе no образо8ание nри реалнзацuяmа на kонkреmни инициаmи6и 6 рамkuте на реформи
те 6 училище и съgейстВа за устано8я8ане на по-тесни kонmаkти меЖgу ИО и zраЖgансkото общесrn-
80 (общинсku Власти, меgии, НПО, учuлt1щни настояmелст8а и т.н.), kоето nоз6оля8а 8 gълzосрочен 
ь 



nлан ga се мобилизира месшен ресурс за осъщест6я6ане на лоkални nроеkти 6 областта на образо6а
нието. К6алифиkационният моgул, с6ързан с nogгoтo6ka на учители от kулmурнообразо6ателнаmа 
област Общест6ени нayku и гра.Жgансkо образо6ание, осиzуря6а no-6иcoka ефеkти6ност на образо6а
телния nроцес 6 сферата на гра.Жgансkото образо6ание kamo nреgста6я аkтуалността и Ва.Жността 
на темата за e6poneuckaтa интеграция. 

• Пyблukaцuume no npoekт „E6poneiicku уроцu" 
Ясно с6иgетелст6о за засиления интерес kъм проблемите на е6роинтеграцията е kakтo нараст6а
щият брой публиkации, таkа и заgълбоча6ащото се профилиране на този интерес, на kоето съотВет
ст6а noяBama на Все по6ече сериозни публиkации по kонkретни аспеkти на еВроинтеграцията. Cpeg 
тези общи тенgенции обаче, използ6аемаmа В образоВателния процес литература си оста6а kрайно 
ограничена за момента по g6e осно6ни причини: от еgна страна - т6ърgе сkромнияm брой публиkа
ции, аgаптирани специално за осноВното и среgно училище, обиkно6ено са 6 сим6олични тира.Жи и 
разпространението им ( обиkно6ено неkомерсиално) не поз6оля6а ga се заgо6оли търсенето на този 
тип литература, а от gpyza - относително по-лесно отkри6аемиmе 6 mърго6сkата мре:Жа публиkа
ции (монографии и учебници за ВУЗ) не сьот6етстВат на ну:Жgите на осно6ното и среgно образо6а
ние, koemo налага препоgа6ателите gопълнително ga поgбират и аgаптират различни теkсто6е. 
СраВнително ограниченият gостъп на учителите go глобалната мре:Жа праВи на този етап gинамич
ните решения на проблема, с6ързани с информационните технологии, относително неефеkmи6ни 6 
национален мащаб, из6ън малkото на брой раз6ити zpagcku центро6е. 

Слеg реgица обсъ:Жgания В рамkuте на мре:Жаmа „Е6ропа 6 училище" бяха набелязани наu-необхоgимите 
за ефеkти6ното прилагане на проzрамаите „E6poпeucku уроци" публиkации . На този етап на пpoekma 
преgимст6о се ga6a на rnemoguчeckume пубаиkации, kоито напълно лиnс6ат, а 6 същото Време са Жизнено 
6а:Жни за прило:Жението на програмата. Тази група nублиkации 6kлlоч6а изгот6ените Учебни програти 
3а начааен, про2итна3иа11ен и 2итна3иа11ен етап на обра308ание, kakтo и Учебно ра3преgе11ение 3а Dcяka от 
обра308ате11ните степени. 

Учебното ра3преgе11ение цели ga поgnомогне и улесни работата на учителя no nреgметиmе от npeg-
мernнarna областта Общест6ени нayku и zpa.Жgaнcko образоВанuе. То gaBa 6ъзмо:Жност оптимално ga 
се koopgинupa разnреgелението на темите от програмата „E6poneйcku уроци" - kakтo 6 различните 
kласо6е, таkа и ме:Жgу различните преgмети. По този начин се пocrnuza маkсимална ефеkmи6ност на 
обучението и се съзgа6ат но6и 6ъзмо:Жности за реално осьщест6я6ане на ме:Жgупреgметни 6ръзku, 
kоито са хараkтерен белег за 6исоkо раз6итие на образо6ателнuя процес. 
Реgом с групата от метоgичесkи nублиkации еkипът на фонgация „Пайgея" изzотВи Енциkаопеgичен 
спраDочниk 3а учитеая ,,EDponeuckи уроци", kойто поkри6а 6сичku осно6ни понятия и теми, зало:Жени 8 
програмата „E6poneucku уроци". Спра6очниkът е kрайно необхоgим за успешната работа по програ
мата, тъй kamo nреgоста6я систематизирана и изчерпателна съgър:Жателна информация за наu-6а:Жни
те понятия, за осно6ните eBpoпeucku институции, за принципите на работата им и 6ръзkuте ме:Жgу 
тях, за хронологията на е6ропеuсkото сьтруgничест6о и т.н. 
Пpeg8wkga се и3гот8я:не на пореgица от поrпагааа, специаано преgна3начти 3а начаания и проги111на3иааен етап, и 

с-ьобра3ени с mflX1tama специ,фиkа. 

• Инmернеm cmpaнuцama на фонgацuя „Пaiigeя" (http://www.paideiafoиndatioп.org) 
Ефеkти6ното и успешно фунkциониране на училищната мре:Жа „Е6ропа 6 училище" 
се ocuzypя6a и gопълВа от Интернет страницата на фонgацuя „Паugея" (http:/jwww.paideiafoиndation.org). В 
нея мо:Же ga намерите аkтуална информация за сьgър:Жанuето и целите на npoekтa „E6poneucku уро
ци", учебните програми „E6poпeucku уроци". Преgста6ени са училищната мре:Жа, осно6ните българ
сku институции и норматl!6ни gоkуменmи 6 областта на образо6анието, kakтo и информация за 
осно6ните gоkументи на E6poпeuckuя съlоз и Съ6ета на Е6ропа 6ъ6 Връзkа с е6роинтеzрацията и 
образо6анието. 
Ва:Жна роля за аkти6ното и ползоm6орно фунkциониране на учнлищнаmа мре:Жа uzpae еаеkтронният 
бlоаетин ,Дайgеа", 6kлlоч6ащ: 
- информация за аkтуални kонkурси за проеkmи В сферата на образоВаниеmо; 
- информация за финансиращи образо6анието организации; 
- информация за оgобрените от МОН учебници от kулmурнообразо6аmелна област Общест6ени 
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науkи u 2pюkgaнcko образо6ание; 
- nреgста6яне на отgелните учебници от а6торите uм u от съот6етнL1те изgателст6а; 
-· uзчерnателна библиоzрафия no 6ъnpocume на е6роинтеzрацuята; 
- nреgста6яне на отgелните училища от мреЖаmа „E6pona 6 училище"; 

IV. С kak8o moзu npoekm е унukален? 
Същест6у6аm наu-малkо gBa 6иgа причини, kоито nра6ят npoekтa униkален: 

J. Cъgъp;/uunermu 

Цялостна струkтура на обучение по е6роинте2рацuя 6 училище не същест6у6а ниkъgе go този мо
мент 6 EBpona. Ето защо, nоgобна инициати6а няма kak ga не бъgе разnозната kanю принос 6 
съзgа6ането на устоuчи6и cшpykmypu, koяmo ga информира ~еаенасочено общест6ото за хараkтера на 
ЕС и maka ga формира аgсkВатен хори3онт на очаk8анията, с6ързан с бъgещото членстВо 6 ЕС. 
2 Оргпн.и3ациоини 
Hиkoza go се2а 6 България изработ6ането на учебна nро2рама не е било gело на съ6местниmе усилия на 
6сичkи заинтересо6анu от учебния процес: 2раЖgансkо общест6о, gърЖа6ни и общинсkи образоВател
ни инсшuтуцин, учители u ученици . Участието на сnециалисши от различни области (философия, 
история, 2ео2рафия и nega20z•Jka) ga6a gосmатъчни zаранции за uнmерgисциnлинарен nogxog 6 учебната 
nро2рама за еgна moлko6a оче6иgно kомnлеkсна тема kато е6роинте2рацuята. Ето защо, опитът на 
„E6poneucku уроци" моЖе ga бъgе мно20 полезен за орzанизщионната 20то6ност на образо6ателната 
система ga фунkuионt1ра ефеkти6но 6 усло6uята на nубличен и gемоkратичен geбam. 

V. Защо е нуЖно обучение no „E8poneiicku уроцu"? 
1. Наличието на непознато nрез nослеgниmе gесетилетия общест6ено съzласие 6 Бълzарuя относно 
интеzрирането на страната 6 ЕС, kakтo и промяната 6 нормаmи6ната рамkа на осно6ното и среgно 
образо6ание <..-ъзgа6ат униkални усло6uя за npegnpueмaнe на неnосреgст6ени kонkретни стъnkи за 
стартиране на обучение no е6роинте2рацuя 6 училище nрез учебната 2002-2003 2. 
2. Cnopeg официалния kаленgар на МОН от есента на 2000 :г. заnочна noemanнoтo nрила2ане на но6ия 
учебен nлан 6 областта на осно6ното и среgно образо6ание: за учениците от IX kлас - от учебнаша 
2001-2002 z., за учениците от I и V kлас - от учебната 2002-2003 z. 
3. В рамkuте на началния, nро2имназиалния и 2имназиалнuя eman на осно6наmа и среgната образо6а
телна стеnен същесm6у6ат gосmаmъчно kоличест6о часо6е, nреgназначени за с6обоgноизбираема и 
заgълЖuтелноизбираема nog2oтo6ka, kоито мо~ат ga бъgат uзnолз6ани за обучението no е6роинте2ра
цuя. 

4. Ho6ama нормати6на рамkа на осно6ното и среgно образо6ание ga6a gостатъчно 6ъзмоЖности за 
раз2ръщане на обосно6ани и промислени местни и ре2ионални инициатиВи за обучение: съgърЖателно 
разработени и ор2анизирани от училището, уm6ърgени и kоорgинирани от реzионалните инсnеkтора
ти, институционално обезпечени от МОН и общинсkите Власти. 
5. Със стартирането на nре206орите за членст6о на Бъл2ария 6 ЕС 6 kрая на 1999 2. фаkтичесku 
заnочна реалният nроцес на интеzрирането на страната kъм иkономичесkuте, nолитичесkите, lори
gичесkuте и образо6ателните станgарти на ЕС. Ето защо, орzанuзиранеmо на обучение, koemo инфор
мира учениците за осно6ните nринциnи на обеgинена E6pona, за нейните институции, за общата 
иkономичесkа и социална nолитиkа, няма kak ga не бъgе nogkpeneнo от официалните институции 
(национални и местни), наmо6арени ga реалuзираm е6роинтеzрацuяmа на Бъл2арuя. 
6. Със стартирането на nроцеса на nре206ори се разшири gocmъnъm на Бълzарuя go различни фонgо6е 
на ЕС. То6а обсmоятелст6о съзgа6а реални npeg11ocтa6ku за gоnълниmелно финансиране на обучител
ни nроzрами, koиmo no6uwa6am информираността на общесm6ото за ЕС. 



VI. Целе6u гpynu 
ЦелеВите групи, kъм kоито е насочен проеkтът „ЕВропейсku уроци", са най-общо g6e: 
• Участниците (институционални и инgиВиgуални) 6 осъщест6я6ането на програмата „ЕВропейсku 
уроци": 
- учители и роgители; 

- училищни настоятелстВа; 

- училища и училищни асоциации; 

- национални и регионални институции с kомпетенции 6 областта на образо6анието (МОН, Инспеk-
торатите по образо6ание и общините). 

• Институциите (национални и меЖ:gунароgни) с реwа6аща роля 6 различните асnеkти на е6роин
теграционната или образо6ателната политиkа: 
- Парламент; 
- Презиgентст6о; 
- Пра6ителст6о; 
- НепраВителстВени организации; 
- Меgии; 

- МеЖ:gунароgни организации (СъВет на ЕВропа, ЕВропейсku съlоз, НАЮ, ООН). 

VII. Kak6o ga очаk6аме om npoekma „E6poneiicku уроцu"? 
През послеgните няkолkо гоgини Въпросът за по6иwа6ането на общест6енаmа информираност за nро
цеса на е6ропейсkаmа интеграция е еgин от най-сериозните Въпроси, преg kоито е изnра6ен ЕС. С най
голяма теЖест този Въпрос се отнася kъм общест6ената информираност 6 самите страни-членku на 
ЕС. Ето защо, лансирането на цялостна учебна програма по еВроинтеграция, kоято обхВаща големи 
части от граЖ:gансkото общестВо, ga6a сериозен шанс 3а при8аичането на 8ниrпанието на ЕС Върху бьагар
сkип опит и 3а пре8ръщане на Бьагарил 8 ресурсен tJентър 3а осно8ното и среgно обра308ание. 

1. Учебната програма „ЕВропейсku уроци" съзgа6а услоВия за изграЖ:gането на разгърната обучителна 
инфраструkтура (учебни помагала, програми за обучение на учители, програми за училищен мениgЖ
мънт и gp.), kоято ga бъgе готоВа ga аgаптира за нуЖgите на училището най-аkmуалниmе проблеми на 
съ6ременността. 
2. Работата по училищната мреЖ:а „EBpona 6 училище" съзgаВа за различните nартньори услоВия за 
формиране на общестВени групи, kоито ga лобират аkтиВно за значимо място на обучението по 
еВроинтеграция 6 българсkата образоВателна система. 
3. Работата по проеkта „ЕВропейсkи уроци", kойто обеgиняВа усилията на Всичku заинтересо6ани от 
образо6ателния процес 6 училище (граЖ:gансkо общест6о, gърЖ:аВни и общинсkи институции, учите
ли, ученици), съзgа6а услоВия за съgърЖ:аmелно сmруkтуриране и организационна оптимизация на обра
зоВателната система, за устойчиВо приВличане на общест6ения интерес kъм нейните проблеми 
(kagpo6и, финансоВи и gp.). Поgобен пogxog е най-gобраmа гаранция, еgноВременно gемоkратична и 
граЖ:gансkа, за поетаnното реwа6ане на тези проблеми 6 бълzарсkото училище. 

9 
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1. Общо npegcma6янe на учебната програма 
Гла8ната заgача на учебната npozpaмa „E8poneucku уроци" за началния етап на осно8ната образо8ателна 
степен {I-N kлас) е ga nреgоста8и, по gостъnен и разбираем начин, начално знание за съ8ременното 
място и роля на еgинст8ото и мноzообразието на E8pona и за 8ръзkuте, kоито я с8ърз8аm с Бълzария 
gнес. Като nреgста8я разнообразието на тези 8ръзku kато cтonaнcku npakтиku, kато общи gейности 
по заkрuлата на nрироgното и kулmурно наслеgст8о, kато общи морални и nолитичесkи ценности, 
npozpaмa „E8poneucku уроци" цели ga gage начални знания на учениците за наu-аkтуалния 8ъnрос npeg 
бълzарсkото общест8о - интегрирането на Бълzария 8 ЕС и НАТО, и таkа nоста8я началото на 
информираното, zpaЖgaнcko участие на бълzарсkuя учениk 8 Жu8ота на страната. 

Тъй kато nроzрамата е насочена kьм формирането на начални стратегии за информирано участие 8 
zpaЖgaнckuя Жu8от, осно8но място 8 нея заемат уменията и на8иците, kоито ученицшnе слеg8а ga 
nриgобият. Особено Внимание се отgеля на ценностната ориентация, kоято nреgста8ля8а 8аЖен 
kомnонент 8ъ8 формирането на наzласите и уменията за zpaЖgaнcko участие. 

Учебната npozpaмa е разработена за ЗИП и СИП форми на обучение за началния етаn на осно8ната 
образо8ателна степен и е npeg8иgeнa за npenoga8aнe 8 рамkuте на 4 учебни zоgини. 

l kлас 11 kлас III kлас rv kлас 
Учебни cegмuцu 31 32 32 32 

ЗаgълЖumелна nogzomo6ka (ЗП) бр. часо6е/сеgм. 

Роgен kpau 31 (1) 

Оkолен с6яm 32 {1) 

Чо6еkьm и общесm6оmо 48 {1,5) 32 (1) 

ЗаgълЖumелноuзбuраема nogzomo6ka (ЗИП) 93 (3) 64 {2) 64 (2) 64 (2) 

С6обоgноuзбuраема nogzomo6ka (СИП) 124 (4) 128 (4) 128 (4) 128 (4) 

Учебната npozpaмa се осно8а8а на няkолkо 8оgещи nринциnа: 

• Постuzане на ДОИ за учебно съgърЖание no zpaЖgaнcko образо8ание за началния етаn на осно8ната 
образо8ателна степен; 

• Послеgо8ателни и същностни 8ръзku kakтo с интегралните учебни nреgмети от kулmурно
образо8ателните области Общест8ени нayku и zpaЖgaнcko образо8ание и Прироgни нayku и еkолоzия 
за начален етаn на осно8ната образо8ателна стеnен: „Роgен kpau" (I kлас), „Оkолен с8ят" (П kлас), 
„Чо8еkът и общест8ото" (III-N kлас), таkа и останалите изуча8ани области; 
• Проблемно-тематичен и фунkционален nogxog; 
• Ориентация kъм значими nроблеми на съ8ременността (gемоkраmични институции, 8ърхо8енст8о 
на заkона, npa8a на чо8еkа, zpaЖgaнcko общест8о, национална и e8poneucka иgентичност); 
• Баланс меЖgу отgелните acnekmи на учебното съgърЖание; 

е Осиzуря8ане на избор kakmo 8 paбomama на учителите, maka и на а8ториmе на учебни помагала. 

Учебна nрограма „E8poneucku уроцu" за началния eman на осноВнаmа образо8аmелна cmeneн е 
разработена 8 cъom8emcm8ue с Paмko8ume uзuck8aнuя на МОИ за разрабоm8ане на учебни 
nрограмu. 



11. Целu на обученuеmо 
1. Да nреgста6и Жu6ота 6 обеgинена E6pona kато непрестанно раз6и6ащ се nроцес, 6 kouтo участ6ат 
6сичku e6poneuцu. 

2 Да gage начално знание за тесните и неnосреgст6ени 6ръзkи меЖ:gу съ6ременния процес на 
е6роинтеграцuя и kулmурно-uсторичесkuте траgиции на E6pona. 
3. Да nреgоста6и на учениkа начален gостъn go знание за: 
• осно6ниmе acnekmи на еЖ:еgне6ието 6 EBpona; 
• осно6ните npa6a и заgълЖ:енuя на чо6еkа 6 gемоkратичната gърЖ:а6а и tIНституциите, kоито ги 
гарантират; 

• еgинст6ото и многообразието 6 kултурното и nрироgно наслеgст6о на E6pona; 
• мястото и ролята на България 6 обеgинена E6pona 
4. Да съзgаgе npegnocтa6kи за nрuлагането на метоgи, kоито стимулират akmи6нomo участие на 
учениците 6 обучиmелнuя nроцес (изnолз6анеmо на но6иmе информационни технологии, работа 6 
група, gебаmи и gp.) 
5. Да усkори и улесни nроцеса на разрабоm6ане на agek6amни и mecm6aнu учебни програми, koиmo 
могат за гарантират ефеkmи6ноmо изпълнение на ДърЖ:а6ниmе образо6ателни изисk6анuя за учебно 
съgърЖание no граЖ:gансkо образо6ание, залегнали 6 нормаmи6наmа уреgба на МОН за общообразо6аmелна 
nogгomo6ka. 

/12. 



Ш.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ N. УЧЕБНО СЩЬРЖАНИЕ jТЕМИ, ПОНЯГИЯ, КОНГЕКСГ И ДЕЙНОСГ/ 
Колона 1 
Яgра на 

учебно 
съgър:Ж:анuе 

Колона 2 
Очаk6анu peзyлmamu 

на нu6о 

учебна орограма 

1. Аз u моят 1 Станgарт 2 (Чо8еkьт и о6'щест8ото 1/1, 1/3 - Owk Memoguчecku уkа3ания, с. 24) 
сВяm По;на8а 5начението на сетеiiст8ото и poga; ра311ича8а учunището kamo институция и общност; 

по;на8а ра311uчни jюрти иа уч1111ищния J/ш8от и опреgе11я тястото си !fь8 8:;аитоот1юшенията 
me;kgy тях. 
Очаk6ани резулmатu: 
3.Да6а прuмерu за семейни kулинарни специалитети и назо8а6а типични e6poпeilcku ястия. 
Станgарт 3jЧО1/2, JV/1/ 
Опис8а роgиото а11ище и роgния kрай и ра311uча8а стоnицата. 
Очаk8анu peзyлmamu: 
2.Опuс6а хараkтерноmо облеkло 6 с6оя роgен kpau и разпозна6а различни траgиционни 
e6poпeucku обt.еkла. 
Станgарт 4 
И3грюkgа чу8ст8о на у8ереност и уrпение :;а общу8ане. 
Очаk8анu peзyлmamu: 
4.Назо8аВа технuчесku уреgи 6 с6оя gом и опuс6а начините на полз6анеmо им; ga6a 
пример за uзобреmаmел по избор. 
5.Изброя13а 6иgо8е cpegcm8a за информация /печатни и елеkmронни меgии, Интернет/ tt 
qa6a пример за популярно преqа6ане или проzрама 6 Бълzарuя и 6 ЕВропа. 

III. Аз u сВе-IСтанgарт1/ЧОJV/1,4/ 

mъm 
Ра311ича8а тясttюто на Б-ьnгария 8 сь8ретенна ЕDропа. 
Очаk8анu peзyлmamu: 
2.Назо8а6а mиоични бълzарсku сто\.."1.1 и проgуkти. uз6есmни 6 Е6ропа. 
3.Да6а примери за общи елеменmu om c6oerno еЖеgне6ие u om еЖеgве6иеmо на geme om 
gpyza e6poпeucka gърЖа6а /храна, об.\еkло, иzри/. 
4.Назо8а6а общое6ропеi1сku zерои от приkазku и филми и разkаз8а за технumе приkлlоче-
нuя. 

Станgарт 2 jЧО JV/2,4; Ilf/3,5/ 
Ра3гранича8а Бапkансkия по11уостро8 kamo Ч(l(;т от ЕDропа и обятя8.~ неzо8ите прироgни и kу11т_у~ 
ни оwбености. 
Очаk6анu pcзyлmamu: 

Колона 3 Колона 4 
ОчаkВанu ОсноВнu 

peзyлmamu 1 ооняmuя 

оо meмu /no meмu/ 

Тема 1. Да ЖuВеем заеgно В 1 Банkа 
обеguнена ЕВрооа: е:Ж:еgне6u-
emo ВълwебстВо 

1. Вълwебнuят сВят на zepou- 1 Дохоg u разхоg 
те: меЖgу пpukaзkume u koмuk-
сuте. Интернет 

2. Реалнuяm с6ят на пазара: пра- 1 Koмukc 
фесuя, собстВеносm, размяна, се-
меен бlogЖem. 1 Компlоmър 

3. Общщ11е napt1 на еВропеuцu- 1 Кулинарен спецuалuтет 
те: нацuоналнu Baлymu u еВро. 

Meguя 

4. „EBpuka!" - ролята на тех

ниkата 8 еЖеgнеВuето на сьВ- 1 Moga 
ременнuя еВропеец (телефон, ku-
нo, mелеВuзuя, аВтомобuл, kом- 1 Парu: Валута, ле8, еВро 
nlотър). 

Професия 

5. ЕВропеuцuте - еgнаk8и и раз-

лuчнu (облсkло, храна, uzpи и 1 Работно Време 
спортни сьсmезанuя). 

Работно място 

Колона 5 
Koнmekcm u 
geiiнocmu за 

цялата орограма 

На gщата тряб8а ga 
се gage 81(J11'1Шkност: 

ga рису6ат u оцВе
mя6ат; 

ga рабоmяm с наz

леgни маmериалu; 

ga koнmakmy6am със 
c6ou Връсmнuци om 
ЕВропа чрез Inteшet 

no nреgВарuтелно 
опо6естенu саi1то8е 

(uлu agpecu) om учи
теля; 

ga работят с раз
лuчнu uзточнuцu на 

информ:щuя : сnра

Вочнuцu, хуgоЖесm

Вена литература, 

Bugeoфuлмu; 

ga шnълня6ат са-
4.С6ърз6а бaлkaнckume gьpЖ;iBu с xapakmepнu за тях общи белези 6 храната, облеkлоmо, 
фолkлора. 
Станgарт З jЧО JV/4/ 

ОчаkВани peзyлmamu оо теми: 

1. ДаВа прuмерu за размяна В 

eЖegнeBuemo u onucBa ролята 
на парите В процеса на размя

на. 

мос.mояmелно или с: 
1 

БlоgЖ.ет : лuчен u семеен 1 п артньор gugak-
По;на8а tnJ/.cmomo на ЕВропа 8 с8ета. 
Очаk6анu peзyлmamu: 
4.Различа8а популярни eBpoпeilcku емб.\емu uз6ън Е6ропа /филмо6и u лиmерашурни zepou, 

Спортно сьсmезанuе 

apxumekтypa, моgа, mexнuka, kухня, спорm/. 1 ф ka 
5.Разпозна6а популярни нee6poпeilcku емб.\емu 6 Е6ропа /фuлмо6и и литературни zерои, ирмена мар 
mъ zo6cku мapku 6 мogama, 6 mexниkama, храната и спорта/. 2. ПознаВа kлloчoBu eBpoпeiicku I 

IV. Аз u сВе- Станgарт 1 приkазни и леzенgарни tерои и . Хоби 

в Ра311ича8а осно8ните 8иgо8е собст8тост. моЖе ga прослеgи разлиkumе В 
mъm на ъз- Очаk6анu резулmаmи: преgста6янеmо им В различни 
pacmнume 1 . РазличаВа осно6нu 6ugo6e собсm6еност - лична, общест6~на, g6wkuмa, не96шlп1ма, инmе- e8ponei1cku странu 

~ леkmуална - и ga6a пример за еgна orn mял. 
(,.} 2.Назо6а6а личната си собст6еност и я различ&6а от собсm6еностmа на gpyzume; gaBa 

mичнu uzpu; 



~1 Ш.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 1w. УЧЕБНО СЩЬРЖАНИЕ ~ПОНЯТИЯ, ко~ксг и ДЕЙНОСГ/I 
Колона 1 
Яgра на 

учебно 

сьgърЖанuе 

V. Защumа на 
ЖuBoma u реаk
цuя В kpumuч

нa cumyaцuя 

Колона 2 
ОчаkВанu peзyлmamu 

на нuВо 

учебна nрограма 

примери за споgеляне на личната си собсmВеност. 
3. Разпозна8а неприkосноВеностmа на частната собсm8еност kато cBponeacka траgнцuя. 
4. Знае прt1Лиku и paзлuku меЖgу часmш и общесmВена coбcm8e11ocm и ga8a прuмерu з:~ тоВа. 
5. Опис8а различни начини / лuчнu и общест8енu/ за защита от kраЖба. 
Станgарт 2 
ОписВа професии, g!l"ЬЖности и отношения ме;kю тях /ЧО J/З; 11/2/ 
Очаk8ани peзyлmamu: 
1. ОпuсВа професии, gлыkности и отношения мdcgy рабоmещuте 8 учt1Лuщеmо. 
2. Да8а npuмep за професuя и разkазВа историята на неанuя npouзxog В EBpona. 
3. Оnис8а пътя kъм Желаната професия и c8oume очаk8:шuя. 
4. С8ърз8а e8poneackti gърЖаВи с xapakmepнa за тях професuя и gaBa пример. 
5. ДаВа пример за приkазни професии и nосоч8а npt1Лuku н paзлuku спрямо реалните. 
Ста11gарт З jЧО 11/4/ 
Ра36ира pOilяma "а сь8ременния пазар и значението на парите. 
Очаk8анu peзyлmamu: 
1. СВързВа сь8ременнuя пазар и napume с mехнuя npouзxog В историята на ЕВропа. 
2. Назо8аВа Бъл~арсkаmа Нароgна Банkа /БНБ/ и EBpoпeuckama Централна Банkа /ЕЦБ/ и 
разпознаВа банkата kamo uнститущщ zарантираща cmaбt1ЛНocmma на иkoнoмukama u uзgа
Ваща парите. 
3. Разпознава ЕВрото kamo еgиннаmа е8ропеасkа Валута и знае, че uма различни монети за 
отgелните e8poпeacku gърЖа8u. 
4. СВързВа eBponeackti gърЖаВи с типично за тях проuзВоgст8о и gaBa пример. 
5. Изброя8а из8естни тъpzo8ckti марkи 8 ЕВропа u gaBa прuмер за тяхна реkлама. 
Станgарт 4/ЧО1/1/ 
A-fwlu ga ра3преgе11я амеiiни g=gи и ga паанира аичен бlog;kem. 
Очаk6анu peзyлmamu: 
!. Знае осно8ните uзmочници за goxogи 8 семеасmВото и назо8а8а по 6иgоВе осноВни 
месечни разхоgи 8 с8оето семеост8о. 
2. Разпозна6а различни умения и kачест6а /paбomлu8ocm, образо6аносm, преgпрuс:мчи8ост, 
uзобреmателносm, нахоgчи8ост и gp./ kато uзmочници на goxog. 
3. С8ърз8а различни професии със сьоm8еmното Ш4 работно Време и gaBa прuмер за разлuч
ни no размер goxogи u разхоgи. 
4. Опuс8а личнuте си разхоgи и планира бlogЖe.ma си за сеgмица. 
5. Да8а прuмер за място 8 Е6ропа, koemo исkа па посети и npeq8uЖqa различните разхоqи. 

С танgрат 1jЧО11/б/ 

Пазна8а пра8иаата за безопасност на g8wlинието и ума ga ги спа38а. 
Очаk8анu peзyлmamu: 

3. Да8а nрuмери за приkазни и фантастични cpegcm8a за nриgВuЖВане и разиzра8а ситуация, 
uзпалз6аоku cъom8emнomo среgст8о и cnaзBaoku реалните npa8uлa за g8uЖение. 

4. ДаВа пример за историята на проuзхоgа на транспортните cpegcm8a /kолело, аВтомо
бuл, Влаk, балон, самолет, раkета/ и zu с8ързВа със специфични npa8uлa за gВuЖение. 
Станgарт З 

И32pdga начаани умения за спра8яне 8 kритични ситуации и koнffiaиkmи. 

Колона 3 
ОчаkВанu 

peзyлmamu 

no meмu 
3. ПознаВа ролята на сьВремен
нumе шехнuчесk:u cpegcmBa (за 

kомунukацuя и mрансnорш) ka-
mo улесняВащu koнmakmume, 
размяната u Взаимното nозна
Ване на e8poneiiцume от разлuч

нu cmpaнu. 

4. Onuc8a тunuчнu храни и тра
guцuоннu облеkла 8 Бълzарuя и 
gpyzu e8poneuck:u cmpaнu. 

Колона 4 
Осно6нu 

nоняmuя 

/no meмu/ 
Нанkа 

1 

в~,лшебсщВо 1 

1 

Дохоg u paxog 

Иншернеш 

Koмukc 

Ком11 lоmър 

Кулuн.~гег. спецuалuше!i\ 

Meguя 

1'.•1oga 

1 Парu: 8,JЛ}'ln<I, лсl1, еоро 
Професuн 

Рабошно Врсыс 

Рабошно ыясттю 

Б!оgЖеш: лt1чен tl семеен 

Сnорnню сьсшезаю1е 

фнрr-1е11.1 MJpkд 

Хобu 

Колона 5 
Koнmekcm u 
geiiнocmu за 

цялата nрограма 



Ш.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 1У. УЧЕБНО СЩЬРЖАНИЕ (ГЕМИ, ПОНЯТИЯ, КОНГЕКСГ И ДЕЙНОСГ/ 

Колона 1 
Яgра на 

учебно 

съgър:Жанuе 

1. Аз 
с Вят 

u моят 

ОчаkВанu peзyлmamu: 

Колона 2 
ОчаkВани резултати 

на нuВо 

учебна nрограма 

3.НазоВаВа популярни e6poпeucku 2epou, спраВящu се В kpuтuчнu cumy:щuu u gaBa прuмерu 
за уменията u познанията, kouтo me uзползВаm. 
Станgарт 1 
П03на8а gocmoiiнcmBomo и pa811umt, нeomrnmurnu праВа на чоВеkл. 
ОчаkВанu peзyлmamu: 
!. Знае фунkцuяmа на заkона kamo Всеобщо заgълЖенuе и назоВаВа uнcmuтyцuu, uз2отВящu 
и прuла2ащu заkонuте. 
2. Знае, че зakoнume 2арантuрат раВенстВо на праВаmа В e6poпeuckume gьjJJl<aBu и разпоз
наВа EBpoпeuckama kонВенция за защита праВаmа на чоВеkа u осноВнuте cBoбogu kamo 
осноВнияm общое6ропеасku станgарm В обласmmа на защита на праВаmа на чоВеkа. 
3. СВързВа проuзхоgа на eBpoпeuckama ugeя за раВенсmВо с релu2uознаmа mpaguцuя /раВен-
стВо преg Боzа/. . 
4. НазоВаВа осноВнumе праВа и сВобоgи на чоВеkа: праВо на ЖuВот, праВо на сВобоgа и 
cuzypнocm, сВобоgа на мuсьлmа, сьВесmта и peлuzuяma. 
5. РазnознаВа оmмянаmа на смъртното наkазанuе kamo оmлuчumелна черта на праВа на 
чоВеkа 6 ЕВропа. 
Станgарт 2/ЧО 1/1, 1/3/ 
П03на8а 5начението 11а a111eiicm8omo и poga; ра311ича8а учи11ището kлто институциR и общност; 
по3на8а ра311ичнu jюprnu 11а учи11ищни.q ЖиОот u onptge11я rпястото си 8-ьВ 8Jllи11юomнou1tнuяma rnok-
!!У mRX. 
Очаk6анu peзyлmamu: 
5. Преgла2а nлан за проВе:Жgане на зелено учuлuще /uлu gpyza форма на учuлuщен ЖuBom/ В 
Бьл2ария и В ЕВропа. 
Станgарт 4 
И;гршkgа чуВстВо на уВtреност и уrпение Jll общуВане. 
Очаk6анu peзyлmamu: 

Колона З 

Очаk.Ванu 

резулmаmи 

no meмu 

Тема П. Ме:Жgу мо:Же и тряб

Ва: npaBa u заgъл:Женuя В обе
guнена EBpona 

Колона 4 
Осно В ни 

nоняmuя 

/no meмu/ 

Бърза помощ 

ГраЖgанин 

1. Домът и нею8иmе пра8uла: 1 ГраЖgанст8о 
хuzиена, юсти, gнеВен реЖuм. 

2. Аз и gpyzuят: 8 училище и на 
улицата (безопасност на g8wkе

нието, форми на училищен Жu

Вот, пра8а и заgълЖенuя на уче

ниkа). 

3. Общест8ото u нezo8ume пра
Вuла: zраЖgанст8о, заkонu, пра

Ва на gетето. 

Детсkо насилие 

Доkументи за самолич

ност 

Заkон 

Кон8енцuя 

Нарkотици 

4. Обеgинена Е8ропа: еgнаk8и 1 По:Жарна 
пра8а за различните е8ропейци. 

!. РазлuчаВа общу6ането kamo размяна на мнения u разпознаВа праВото на сВобоgа на 1 5 З 8 бВ б 
Полиция 

uз азяВанеmо на мнения kamo осноВно п аВо на чоВеkа. · ащо пра ата тря а ga Ъ-

II Аз -·'- С 2 gат zарантирани и защита8а-1 Пра8а и заgълЖенuя . съм граж- танgарт 

Ра•би'Ра 11011Rmum10 2ршk„а11ин на Бмга'fJ1tя"· п03на8а осноВнитt n'fJaBa c8060"1t и отгоВо'f'ности· ни: нарkотици, насилне, 
gанин на моята " " " ' ' " ' 
Ж В 511ае 11раВата на gememo и осно81111 орга11и3а1:1ии В mRXнa nogkpena. 

gър а а Очаk6анu резулшаmu: 
!. СВързВа понятието „2раЖgанuн" с ucmopияma на проuзхоgа му В ЕВропа u gaBa пример за 
праВа и заgълЖения на 2раЖgанuна. 
2. ПознаВа ролята u gaBa прuмерu за uзползВаве на лuчнu gokyмeнmu /беле:Жнuk, ученuчесkа 
kарта, kарта за mранспорm, ме:Жgунароgен nacnopm / В Бьлzария и В ЕВропа. 
3. НазоВаВа праВото на образоВанuе, mpyg u сВобоgно gBшkeнue kато осноВнu праВа на 
eBpoпeuckuя 2раЖgанuн. 
4. Знае, че Всяkо gете има неотменно npaBo на образоВанuе u ceмeucmBo, и че заgълЖенuе на 
gьjJJl<aBama е ga 2арантuра meзu праВа. 

престъпност. 

ОчаkВанu peзyлmamu no meмu: 
1.Позна8а пра8uлата, kоито за

сяzаm непосреgст8ено личното 
му е:Жеgне8ие (Вkъщи, на улица

та и В училище) и мо:Же ga 
обясни защо същест8у8аm те. 

5. ДаВа примерu за праВа на gетето u uзброяВа осноВнumе opzaнuзaцuu В България и В 
ЕВропа, kouтo защитаВат тези праВа. 2.Сра8ня8а пра8илата, kоито 

_:::::. Станgарт 3 /ЧО lll/3/ спазВа, с пра8илата, kоито спаз-
(J) 011 е мя сВоята г ансkа и ентичност, kлто описВа u аВа п umt и начити нт иона11ни •11-

ПраВuлниk 

Ра8енст8о преg заkона 

Училищни Власти 

Колона 5 
Конmеkст и 

geiiнocmu за 

цялата nрограма 

На gщата тряб8а ga а 
gage ffo:Jrnmkнocm: 

ga работят с наzлеg
ни материали; 

ga имат gостъп и 
пра8о на членст8о 8 
училищната, чита

лищната и gpyzu биб
лиотеku на mериmо

рuяша на роgното си 

място; 

ga kонтаkmу8ат със 
сВои Връстници от 

Е8ропа чрез Iпternet 

по преg8арително 

опо8естени сайтоВе 

(или аgреси) от учи

теля; 

ga имат сВои nреg

ста8ители, kоито ga 
защита8ат пра8аmа 

им преg училищните 

Власти; 



~1 , ш.очлквлни РЕЗУЛТАТИ IIY. УЧЕБНО сщьРЖАНИЕ ~· понягия, ко~ксг и двйносг;I 
Колона 1 
Яgра на 

учебно 
съgър.Жанuе 

IV. Аз u cBe-
mъm на Въз

расmнumе 

V. Защumа на 
ЖuBoma u реаk
цuя В kpumuч

нa cumyaцuя 

Колона 2 
ОчаkВанu peзyлmamu 

на нuВо 

учебна програма 

Колона З 

ОчаkВанu 

peзyлmamu 

по meмu 

Колона 4 
ОсноВнu 

поняmuя 

/по meмu/ 

турни gocтwkmия. 1 Ват не~оВи Връстници от gpy- J Г>ър;,1 rю:.ющ 
ОчаkВанu peзyлmamu: zu e8poneuck-u странu. 
1. Разnозна6а uсторичесkаmа и лична траgицuя, езиkа и религията kато изграЖgащи иgен-
тичността. 

Станgарт 4 
Упш ga защита8а пра8ата си, бе3 ga наруи1а8а пра8ата на gругите. 
ОчаkВанu peзyлmamu: 
1. Позна6а npa6ama u заgълЖенuяmа на учениkа и учителя kamo устано6ени от училuщнuя 
пра6uлниk. 
2. Да6а примери за лuца, koиmo оnреgеля kamo различни от себе си; назо6а6а общите белези 
меЖgу себе си и gругите. 
3. Изброя6а и ga6a пример за общоnриетu gоброgетели /честност, смелост, Вярност, 
gъы, толерантност, спра6еgли6ост, щеgрост, Възпитание/. 
4. Разигра6а ситуация, 6 kоято се налага ga защumа6а с6оите или чуЖgи npa6a; посоч6а 
форми на насилие меЖgу gеца. 
5. Оnис6а случkа, 6 kоято се е налоЖuло ga употреби сила nри отстоя6ане на nра6ата си 
и посоч6а qpyiи 8ъзмmkности за реагиране. 

Станgарт 1 
Ра311ича8а осно8ните 8иgo8t собст8тост. 
ОчаkВанu peзyлmamu: 
3.Разnозна8а неприkосно8еностmа на частната собст6еност kато e8poneocka mраqицuя. 
Станgрат 1/ЧО11/6/ 
Поуна8а пра8и11ата за бе3опасност на g8wktниemo и умее ga ги спа38а. 
ОчаkВанu peзyлmamu: 
1. Позна8а осно8нumе пътни знаци и пра8uла за безопасност на g8шkението, и ги разnозна8а 
kamo oбщoe8poneiicku. 
2. Да8а npuмep за uз8естна българсkа и e8poneiicka улица и nосоч8а намиращи се на тях 
kулmурни забелеЖuтелности. 
3. Да8а примери за nриkазни u фантастични среgст6а за nриg8шk8ане и разигра8а ситуация, 
uзnoлз8aaku сьот6етното среgст8о и cnaз8aaku реалните npa8uлa за g8шkение . 
4. Да8а npuмep за историята на nроизхоgа на трансnортнumе среgст8а /kолело, а8томо
бuл, 8лаk, балон, самолет, раkета/ и ги с8ърз8а сьс специфични npa8uлa за g8шkение. 
5. Различа8а униформата на слуЖuтел на КАТ и ga8a примери за gруги професии /или 
gлыkности/ и nоnулярни герои, имащи специфична униформа. 
Станgрат 2//ЧО lf/3,4/ 
Знае kak ga постм8а и kьм kozo ga а обьр11е при uy;kga 8 опасни за Жи8ота и зgра8ето ситуации 
(беgст8ия, а8арии, инциgенти). 
ОчаkВанu резултати: 
5. Разnозна8а uзполз8ането на нарkотици kато особено опасно за Жu6oma и назо8а8а бЪЛ2ар
сku и gpyzи e8pone11cku орzанuзации, борещи се с този проблем. 
Станgрат З 
И32pa;kga на1'а11ни ylfltния 3а спра8яне 8 kритични ситуации и koнjJ11иkmи. 
ОчаkВанu peзyлmamu: 
1. Да8а npuмep за 8ъзмmkни kритични ситуации на улицата и 8 училище и разиzра8а начини 
за реагиране; оnис6а опасни занимания, 8 kоито е участ8ал или е исkал ga учасm8а. 

]~1,1Жgщuн 
3. Позна8а осно8ниmе npa8a на ' · 
gетето и начините за тяхна-1 Jp,ukgaнcш6o 
та защита. 

4. Позна8а ле~енgарни e8poneucku 
герои, kоито са пример за сь8-

ременни gоброgетели (gълz, Вяр

ност, честност и gp.). 

Дсnкkо IЫС11.ЛL1С 

Доkумевmu зз с,1молuч-

1юсш 

3зkо11 

Koi1l1eiщш1 

Hapkorпuщ1 

Лтkарна 

Полuщш 

Пра8а t1 ы~тьлЖс11ш1 

Лра6L1лнt1k 

Р,1Ве1юn60 лрсg заkона 

Учt1.\U1ЦНt1 вл,~спш 

Колона 5 
Koнmekcm u 
geiiнocmu за 

цялата програма 



Колона 1 
Яgра на 

учебно 
сьgър:Ж.анuе 

1. Аз u моят 
с6ят 

11. Аз съм 2ра:Ж.
gанuн на моя

та gър:Ж.а6а 

III. Аз u с6е

тът 

IV. Аз u с6е

тът на Въз

расmнumе 

Ш.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 1У. УЧЕБНО СЩЬРЖАНИЕ (ГЕМИ, ПОНЯГИЯ, КОНГЕКСГ И ДЕЙНОСГ/ 

Станgарт 1 

Колона 2 
Очаk6анu резулmатu 

на нu6о 

учебна nро2рама 

ПО'jнаВа gостоuнст8ото и ра8ните, неот111ени111и пра8а на чо8еkа. 
Очаk6анu peзyлmamu: 
1. Знае фунkцuяmа на заkона kamo Всеобщо заgълЖенuе u назоВаВа uнcmumyцuu, uзzomBящu 
u прuлаzащu зakoнume. 
Станgарт 2 /ЧО J/1, 1/3/ 

Колона 3 
Очаk6анu 

резулmатu 

no темu 

Колона 4 
Осно6нu 

nонятuя 

/no темu/ 

Те~а Ш. Обеguнена EBpona u 1 Армия 
неuнuят peg: пнстuтуцuuте 

, Герб 
1. За kak8o слуЖат роgumели-
те: Ceмeucm8omo ДърЖа8а 

Колона 5 
Контеkст u 
geiiнocmu за 

цялата nро2рама 

На gщата тряб8а ga 
се gage fh:Jtnmkнocm: 

ga рису8аm и оцВе
mяВаm; 

ПО'jна8а 3начението на се111tuст8ото и poga; ра3пича8а учипището kато институция и общност; 
n11Jнa8a ра3пични !}ор111и на учипищния Jlш8от 11опреgепя111ястото си Dь8 8J11и111f)(}тно1иен11ята 111d· 
gy тях. 
Очаk6анu peзyлmamu: 

2. Нещата, koиmo не моЖем ga 1 ЕВропеuсkи инсmиmу-1 ga работят с наглеg-
научим 8 kъщu: "УЧ.uлището ции нu материали; 

1. С8ързВа значенuеmо на ceмencmBomo с Взаuмнumе усuлuя за бh.аzопалучuе; назо8аВа раз
лuчнu BugoBe pogcmBeнu Връз]п1. 
Станgарт 3/ЧО1/2, N/1/ 
ОписВа роgното сепище u роgния kpau и ра3пича8а сто11ицата. 
Очаk6анu peзyлmamu: 

З. Защо се uзбuра kмem: Общи- 1 Защumа и безопасност 
наmа и неuноmо уnра8ленuе 

3. ДаВа прuмер за пpuлuku u paзлuku меЖgу селото, zpaga u cmaлuцama u опuсВа технumе 
пpeguмcmBa u нegocmamъцu. 

. Знаме 
4. ДърЖа8аmа: и нейните инсти-

4. ИзброяВа cmaлuцume u BugoBeme gърЖаВно ycrnponcm8o В ucmopuяma на Българuя u 
с8ързВа cmaлuцama с gърЖаВнumе uнcmumyцuu. 

туции (нароgно събрание, npa· 1 Избори 
8umeлcm8o, npeзu-geнm}. 

5. Назо8аВа cmaлuцume на gъpЖaBume - членku на Е8ропе:1сkuя сьlоз u nознаВа сеgалuщето 
на EBponenckuя съlоз. 

Станgарт 1 /ЧО Ilf/1, 1/4, Ilf/2/ 
Pa3n11Jнa8a национа11ните сиm8011и (герб, 3наmе, ХU111н}; ра5пича8а осно8ните f!Ър;/цr/Jни институции 
(Нароgно оорание, Пра8итмст8о, Пре3иgент); n11Jнa8a и описВа о!}ициапните пра3ници 8 Peny6nuka 
Бмгария. 
Очаk6анu peзyлmamu: 
1. ПознаВа нацuоналнumе сuм8алu u сuм8алuте на обеguнена EBpona (герб, знаме, химн) u 
onuc6a k:ik8o cuм8aлuзupam. 
2. Разпознава осноВнumе gърЖаВнu uнcтumyцuu В Бълzарuя u В EBpona u ш с8ързВа с 
kонkретен образ /сграgа, л11чност/. 

5. E8poneuckume институции: 
общи решения на общите проб

леми на e8poneuцume. 

Очаk6анu резулmатu no темu: 
1. ПознаВа разлиkаmа меЖgу зна
нuяmа, получени В семеuсmВо

то с тези получени 8 училище. 

3. ИзброяВа осно8нu e8poпencku uнcтumyцuu /t:Bponencka koмucuя, EBponencku парламент, 2. Позна8а осно8ниmе инcmитy
EBponencku съg по праВата на чо8еkа, EBpoпencka цешnрална банk.1/ u назоВаВа тяхното ции на gьрЖа8но уnраВление на 
сеgалuще. местно и национално ни8о и мо-
Станgарт 2/ЧО IV/2,4; Ilf/3,5/ .1. kak 8ъ 
Ра32ранича8а Ба11kансkия по11уостро8 kлто част от ЕВропа и о6ясня8а него8ите прироgни и k;упту~ же ga nосочи зрасmниmе 
ни осо6тости. от семеiiсmВото му yчacm8am 
Очаk6анu peзyлmamu: 6 тяхното фунkциониране. 
2. НазоВаВа балkансku езuцu: qьрЖаВu u сталuцu, u разkазВа за еqна от тях . 

Станgарт 3 /ЧО 11/4/ 
Ра36ира pDl!яma на С1>8рt111tнния naJllp и 3начението на парите. 
Очаk6аиu peзyлmamu: 

3. ДаВа примери за лична ини

циатиВа В nолза на общесm8о
то (gарителстВо, блаzотВори
mелносm и gp.} 

Нароgно събрание 

Община 

ПраВителстВо 

Презиgенm 

СемеuстВо 

СобсmВеносm: частна и 

общестВена 

Столица 

Училище 

Химн 

ga имаm gостъn и 

npa8o на членсmВо 8 
училищната, чита

лищната и gpyzи 

библиотеku на mери

торuята на pogнo

mo си място; 

ga koнтakmy8am със 
с8ои Връстници от 

ЕВропа чрез Internet 
no npegBapиme~нo 
оnоВесmени caumo8e 
(или аgреси) om учи
теля; 

ga работят с различ
ни източници на ин

формация: сnра8оч

ници , хуgоЖесmВена 

литература, 8иgео

фuлми; 

ga uзnълня8ат са

мостоятелно или с 

nарmньор gиgаkmич
ни иzри; 

2 .. Назо8аВа Българсkаmа Нароgна Банkз /БНБ/ u EBponeuckaтa Централна Бан.kа /ЕЦБ/ u 
разпознаВа банkаmа kато инсmuтуцuя, zapaнmupaщa cmaбuлнocmma на ukoнoмukama u 

~1 1 uзgаВаща пapume. / / 1 1 



~1 Ш.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ l IY. УЧЕБНО СЩЬРЖАНИЕ (ГЕМJ-1, понятия, КОНГЕКСГ и ДЕЙНОСГ/I 
Колона 1 
Яgра на 

учебно 
съgърЖанuе 

V. Защumа на 
ЖuBoma u реаk
цuя В kpumuч

нa сuтуацuя 

1. Аз u мояm 
с Вят 

п. Аз съм граЖ

gанuн на моя

та gърЖа6а 

Станgрат 2//ЧО 11/З,4/ 

Колона 2 
ОчаkВанu peзyлmamu 

на нuВо 

учебна nрограма 

Знм kak ga пост.,,п8а и kмt kozo ga се обьрне при нуЖgа 8 опаС11и 3а Жя8ота и зgра8ето ситуации 
(беgст8ия, а8арии, и1щиgенти). 
OчakBauu peзyлmamu: 
1. РазлuчаВа осноВнumе uнcmumyuuu, гаранmuращu защumа u безопасност /полuцuя, бърза 
помощ, пpomu6oпrnkapнa охрана, охрана В учuлuще/ u знае kъм koro ga се обърне В koнk
pemнa cumyaцuя. 

2. Назо6аВа mелефонumе на бърза помощ, полuцuя, пmkарна, pogumeлu. 
3. Разлuча6а opzaнuзaцuu В ЕВропа, ocuzypяBaщu помощ прu бegcmBeнu u пробл.емнu cumy-
aцuu / лekapu без zpaнuцu, ЧерВенuя kpъcm, ЮНЕСКО, Банkа на СъВеmа на ЕВропа/. 
4. ДаВа прuмер за големи ekoлozuчнu пробл.емu /същесmВу6ащu u ВъзмаЖнu/, засягащи цяла 
ЕВропа. 
5. РазпознаВа uзползВанеmо на нapkomuцu kamo особено опасно за ЖuBoma u назоВаВа 
бълzарсku u gpyzu e8poпeilcku органuзацuu, борещu се с moзu проблем. 
СтанgратЗ 
И32раЖgа нача11ни утmия за спра8яне 8 kритични ситуации и kон_ф11иkти. 
OчakBauu peзyлmamu: 
4. ДаВа пример за същесmВу6аща В EBpona kpumuчнa cumyaцuя uлu kонф.шkm, за koumo е 
чул . 

5. Да6а пример за ролята на армuяmа u разпознаВа национална u мdсgунароgна армuя 
/НАТО/; опuс6а разлuчнu BugoBe gреВно u съВременно Въооыkенuе. 
Станgарт 1 
По;на8а gостоiiнстВото и ра8ните, неотменими пра8а на чо8еkа. 
ОчаkВанu peзyлmamu: 
3. СВързВа проuзхоgа на eBpoпeilckama ugeя за раВенсmВо преg заkона с релuгuознаmа 
mpaguцuя /раВенсmВо преg Бога/. 
4. НазоВаВа осноВнumе праВа u c6oбogu на чоВеkа: праВо на Жu6orn, пра6о на с6обоgа u 
cuzypнocm, с6обоgа на мuсьлmа, cъBecrnma u peлuzuяma. 
Станgарт З /ЧО 1/2, JV/1/ 
ОписВа роgното се11ище и роgния kpaii и ра311ича8а сто11ичата. 
OчakBauu peзyлmamu: 
1. РазпознаВа l...")'лmypнume забелеЖumелносmu В с6оя роgен kpail u опuс6а e6poпeilcku kyл
rnypнu забелеЖumелносmu по uзбор. 
Станgарт 4 
И;zраЖgа чу8ст8о на у8ереност и умение за общу8ане. 
Очаj{Ванu peзyлmamu: 
2. РазпознаВа cuм6oлume u ЖecmoBeme kamo общ eзuk u paзuzpaBa cumyaцuя на общу6ане 
без gyмu; опuсВа общоеВропеuсku сuмВолu u ЖесmоВе, u gaBa пример за mехнuя проuзхоg. 
4. НазоВаВа rnexнuчecku ypegu В сВоя gом u опuсВа начuнumе на ползВанеmо им; gaBa 
пример за uзобреmаmел по uзбор. 

Станgарт З /ЧО ПJ/З/ 
Опреgмя сВоята zpdgaнcka иgентичност, kamo описВа и ga8a при111ери за значими национа11ни k;у11-
турни gостшkения. 
OчakBauu peзyлmamu: 
1. РазпознаВа ucmopuчeckama u лична mpaguцuя, eзuka u релuгuяmа kamo uзгра:Жgащu ugeн-

Колона З 

ОчаkВанu 

peзyлmamu 

no темu 
4. ПознаВа kлloчoBu eBponeiicku 
uнстuтуцuu u npuчuнuтe за 

тяхното съзgаВане. 

Тема 1У. Eguннu 6 разнообра
зuето: kyлmypнomo u npupog-
нo наслеgстВо на обеguнена 
EBpona 

1. За kayзama на eBponeiickomo 
еguнстВо: белеЖuтu лuчностu, 

събumuя u nаметнuцu. 

2. В kakВo ВярВаm eBponeiiцume: 
peлuzuu u храмо8е. 

З. Каk се разбuраm eBponeiiцu

тe: езukоВото u geмozpaфcko 
разнообразие на EBpona. 

4. Mнozoлukama e8poneiicka npu-
poga: разнообразието на kлuма
тu, релефu, растuтелнu u Жu-

Колона 4 
ОсноВнu 

nонятuя 

/no темu/ 

БеgстВие 

Доброgетел 

Дълz 

Ekoлozuя 

Изkуст6о 

Културен Жест 

Музеu 

Колона 5 
Конmеkст u 
geiiнocтu за 

цялата nрограма 

На geцama трябВа ga 
се gage ВъзмоЖност: 

ga pucy6am u оцВеmя
Ват; 

ga работят с наzлеg
нu матерuалu; 

ga uмam gостъn u 
npaBo на членстВо В 
учuлuщната, чuта

лu щнаmа u gpyzu 
бuблuотеku на терu

НаслеgстВо : kулmурн и 1 mорuята на роgно-
npupogнo 

Оkолен с6ят 

то си място; 

ga участВаm 8 ek-
ckypзuu с учебна цел; 



~ 

Колона 1 
Яgра на 

учебно 

съgърЖанuе 

III. Аз u сВе-

mъm 

V. Защumа на 
ЖuBoma u ре

аkцuя В kpu -
muчнa сumуа

цня 

Ш .ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ IY. УЧЕБНО СЩЬРЖАНИЕ (ГЕМИ, ПОНЯТИЯ, КОНТЕКСГ И ДЕЙНОСГ/ 
Колона 2 

ОчаkВанu резултати 

на нuВо 

учебна npozpaмa 

Колона З 

ОчаkВанu 

peзyлmamu 

no meмu 
тичността. 1 6oтuнcku 6иgо6е 6 E6pona. 
2. С6ърз6а Бълzарuя и gруги e6poneucku gьрЖа6и с оnреgелена исторuчесkа личност и 
kулmурни gостuЖенuя; ga6a пример kak6o има uли тряб6а ga има 6 еgин музей. 
3. Да6а примери и оnис6а национални kулmурни gостuЖенuя, познати 6 цяла E6pona. 
4. Разnозна6а kupuлицama и латиницата kато осно6ни азбуku на Е6ропа и uзброя6а различ· 
ни e6poпeucku езици. 

5. Да6а пример за блаzопалучие /материално, gухо6но/ и сра6ня6а бt.аzополучието на Бъл
zарuя с gруги страни 6 Е6ропа. 
Станgарт 4 
Ytiztr ga защитаВа праВата си, без ga нарушаВа праВата на gpyzиme. 
OчakBauu peзyлmamu: 
3. Изброя6а u ga6a пример за общоприеmu goбpogemeлu /честност, смелост, Вярност, 

5. "Х6ърчащата kласна стая": 
Оnаз6ането на kултурното u 
npupogнoтo наслеgст6о на обе

guнена E6pona (резер6ати, му
зеи, паметници и kултурни мар

шрути). 

gьлz, толерантност, спра6еgлu6ост, щеgрост, Възпитание/. 6. Отkрuтнята: общо наслеg-
Станgарт 1 /ЧО JV/1,4/ ст6о на 6сичku e6poneiiцu (zеоz-
РазпичпВа тястото на Бьпzарип 8 съВреттна ЕВропа. рафсkа kарта, nечаmна преса, 
Oчak8auu peзyлmamu: 
1. Да6а пример за сьбumuя от бълzарсkата история, изиграли 6аЖна роля 6 историята на парна машина, елеkmричест6о) . 
Е6ропа. 
Станgарт 2/ЧО JV/2,4; IIVЗ,5/ ОчаkВанu резулmатu no meмu: 
РазzраничаВа Бапkансk11я попуостроВ kamo част от ЕВропа и обясня8а шzоВите прироgни и kynmy[r l.Сра6ня6а различни начини на 
ни особтости. б 6 Б 
о k6 о лuчане и хранене ълzарuя и 
ча анu резултати: 

1. С6ърз6а България и gруги e6poпeucla1 gърЖа6и с хараkтерни прuроgни забелеЖител- 6 Е6ропа, обусло6ени от kлима-
ности, ЖuВоmни u растения. muчнu u прироgни особености 
2. Назо6а6а балkансku езuци, gьрЖа6и и столици, u разkаз6а за еgна от тях. 6 различните части на kонти-
3. Да6а пример за събития от балkансkаmа история, изиграли 6аЖна роля 6 историята на \ нента. 
E6pona. 
5. Изброя6а осноВнumе релнгиu на Балkансkuя палуостро6 и посоч6а npuмepu за тяхното 
разпространение 6 останалата част на Е6ропа. 2.Позна6а eфekma от 6аЖни от-
Станgарт З /ЧО JV/4/ kритuя Върху Жизнената cpega 
По;наВа tttRcmomo на ЕВропа 8 сВста. на e6poneiickuя kонтинент и 
Очаk8анu peзyлmamu: 1 обясня6а Връзkаmа меЖgу този 
1. Да6а примерu за историчесku събшnuя u kyлmypнu gостuЖенuя 6 ЕВропа, имащи сВетоВ- , . k 
но значение. 1 ефект u мер шmе за защита на 
2. Назо6а6а u разлuча6а по xapakmepeн белег осно6ните с6ето6нu релuгuи 6 EBpona u \ оkолнаша cpega. 
разлuча6а осно6ниmе eBponeucku езици. 

1 3. НазоВа6а 6ouнu, случили се през ХХ Bek u засегнали разлuчни e6poneucku gьрЖа6u. ! З.МоЖе ga прослеgu Влuянuсmо 
Станgрат 1 /ЧО IV6/ на 6.cl<нu e6ponei'tcku личности 
По;наВа праВипата за бе3опасиост 1ta gBюkmumю и утее ga ги спазВа. u събития 6 сь6ременнuя Жu6om 
Очаk8анu peзyлmamu: _ 
2. ДаВа пример за uз6есmна бъл2арсkа u e6poneucka улuца u nосоч6а намиращи се на mлх на Бълzарuя и gpyzu e6poneиcku 
kултурнu забелеЖителности. 
4. ДаВа npuмep за историята на npouзxoga на транспортните среgст6а /kалело, а8томо
бuл, Влаk, балон, самолет, раkета/ и zu с6ърз6а сьс сnеuuфичнu npaBuлa за gBuЖeнue. 

страни . 

Колона 4 Колона 5 
ОсноВнu Koнmekcm u 
nоняmня 1 geiiнocmu за 

/no meмu/ цялата npozpaмa 

Отkрuтия и изобрете- 1 ga работят с различ-
ния 

Памеmнuk 

Резер6ат 

Реkлама 

Релиzuя 

Сuм6ол 

нu източници на uн

формацuя : сnра6оч

нuци, xygшkecm6eнa 

лнтература, 6нgео

фuлми; 

....OL.~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----L~~~~~~~~~~~--~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



~1 1 Ш.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 1w. УЧЕБНО СЩЬРЖАНИЕ fГ.ЕМИ· понятия, ко~сr и ДЕЙНОСГ/I 
Колона 1 
Яgра на 

учебно 

съgър:Жанuе 

1. Аз u моят 
сВяm 

Стонgрат 2//ЧО IJ/3,4/ 

Колона 2 
Очаk8анu peзyлmamu 

на нu8о 

учебна програма 

Зное kak ga 11IX1ltf1n8a и kьм 1w:ю ga а обьрне при куЖgа 8 опаош за JlшlJoma и J(jpa/Jmw a111~1JUи (6tgcm1Juя, 
а/!арtш, и1Щllf}fflти). 
Очаk6анu peзyлmamu: 
4. Да6а npuмep за гG'1еМ11 е.kш=чнu nроб<.емu /сьщесm6у6ащu u 6ымoloiu/, засяzащu цяла ЕВрооа. 
C"1111Jgflam з 
И;zpaJkga начални JWDUiЯ за atpa/JRнe 8 kритични йl"9"11JUU и koнфnukmu. 
Очаk6анu peзyлmamu: 
2. P.nkaз6a за kpumuчнu curnyщuu, 6ьзмаkнu ga се случат В nланuнаmа u В морепю, u oouc6a начuнu 
за npegom6pamя6aнemo uм. 

Станgарт 2/ЧО1/1, 1/3/ 
П05на8а значението на atneii.cт8oтo и poga; раз11ича8а учи11ището kато институция и общност; 
п05на8а раз11ични форти на ут11ищния Жи8от и опреgмя тястото си fh8 В;аитоотношенията т~ 
тях. 

Колона 3 
Очаk8анu 

peзyлmamu 

по meмu 

4.ОбясняВа защо npupogнoтo и 

kулmурно наслеgстВо на EBpo-
na npuнagлeЖu на Bcuчku eBpo-
neiiцu, а не на отgелнu хора и 

странu. 

Тема V. Cnogeлeнama naмem: 
nразнuцu u nразну6ане В обеgu
нена E6pona 

Очаk6анu peзyлmamu: 1. Каk u kak6o nразну6а семеост-
2. OnucBa npakmukama на nразну6ане на голям релuzuозен npaзнuk В c6oemo семе0ст6о u В Вото - траguцuоннu nразнuцu 
gageнa e6poneacka gьрЖаВа; разkазВа ucтopuяma на npouзxoga uм. (zoguwнuнu, uменнu gнu u gp.) 
4. РазnознаВа учuлuщнuя npaзнuk u gaBa npuмep за nоgобна npakтuka В eBponeiicka gьрЖаВа 2. ~uлuщнuят npaзнuk. 
no избор. 3. ДърЖаВата u нейната памет: 
Станgарт 4 нацuоналнuте nразнuцu. 

Изzpa;kga чу8ст8о на у8ереност и утение ;а общу8ане. 4. Релuzuознuте nразнuцu u тех-
Очаk6анu peзyлmamu: нuят npouзxog. 
3. ПознаВа u kоментuра лezaнgama за рuцарuте om kpъzлama маса u я с6ързВа със съВремен- 5. Когато Bcuчku eBponeaцu nраз
нu goбpogemeлu. ну6ат заеgно - e6poneackume nраз-

нuцu (Ден на EBpona, Ден на npa-
11. Аз съм гра:Ж- Станgарт 1 /ЧО Ilf/1, 1/4, Ill/2/ Вата на чоВеkа, Ден на kулmурно-
gанuн на моя- Разп05на8а национа11ните cum80t1и (zерб,знате, хитн); раз11ича8а оа108ните gърЖаВни институции то наслеgст6о). 

_1_ 8 (Нароgно събрание, Пра8ите11ст80, Презиgент); п05на8а и 011исВа официа11ните празници 8 Репуб11и-
mа gър~а а ka "-

=nzария. Очаk6анu peзyлmamu no meмu: 

111 . Аз u с8е-

mъm 

Очаk6анu peзyлmamu: !. Познава осноВнumе семеанu nраз-
4. ПознаВа u uзброяВа офuцuалнuте nразнuцu на Penyблuka Бълzарuя u разkазВа ucтopuяma нuцu В с6оето ceмeiicm6o u zu сра6-
на npouзxoga uм. няВа със семеанu nразнuцu В gpyzu 
5. ИзброяВа офuцuалнu nразнuцu на e6poneiicku gьрЖаВu и назоВаВа oбщoeBponeacku праз- eBponeocku gьp;kaBu . 
нuцu /gен на EBpona, gен на nраВата на чоВеkа, gен на kулmурнuте наслеgстВа/. 2. Познава нацuоналнuте nразнu-

Станgарт 1 /ЧО W/1,4/ цu на Бълzарuя u zu сраВняВа с на-
Раз11ича8а тястото на Бмzария 8 С'Ь8ретенна ЕВропа. цuоналнumе nразнuцu на gpyzu е6-
Очаk6анu peзyлmamu: poneacku странu. 
5. РазkазВа мuта за E6pona u 20 разnознаВа kamo eguн от белезите на обеguнена EBpona. 3. ПознаВа осноВнuте peлuzuoзнu 

nразнuцu В E6pona u nрослеgяВа раз
лuчuяmа В nразну6ането uм В Бъл
гария u gpyzu eBponeocku странu. 
4. ПознаВа ucтopuяma на осноВнu
mе oбщoe6poneacku nразнuцu u на
чина на оmбелязВанеmо uм В соб
стВенаmа му страна. 

Колона 4 
Осно8нu 

поняmuя 

/по meмu/ 

Блаzоnолучuе 

Доброgетелu 

Конфлиkти 

Murn и леzенgа 

Памет 

Патрон 

Поkоление 

Празниk 

Ритуал 

Pog 

Траgицuя 

Униформа 

ЦиВuлuзацuя 

Юбилей 

Колона 5 
Koнmekcm u 
geiiнocmu за 

цялата програма 

На gецата тряб8а ga 
а gage fh:Jmшkнocm: 

ga работят с на2-

леgни материали; 

ga имат gocmъn и 
npaBo на членстВо 
В училищната, чи

талищната и gpyiи 

библиотеku на тe

purnopuяrna на pog-
нomo си място; 

ga kонmаkту8ат 
със сВои Врьстницu 

от EBpona чрез 
lntemet no nреgВари
телно оnоВестени 

caiiтoBe (или agpe-
cu) от учителя; 

ga работят с раз

лични източници на 

информация: сnра

Вочницu, хуgаЖ:ест

Вена литература, 
Вugеофuлми; 



IY.1. ВъзмоЖносmu за мeЖgynpegмemнu Връзku 

Кулmурнообразо6ателна област „Общест6енu нayku и граЖgансkо образо6анuе" 

Роgен kpaii 
• обоzаmя6а знанията на учениците за nрuроgните и kултурни забеле:Жuтелности на Бълzария и gpyzи 
e6poneйcku страни; 
• заgьлбоча6а знанията за траgиционните празници и тяхното значение 6 Бълzария и 6 gpyzи e6po-
neucku странu; 
•формира nър6оначални nреgста6и за оkолнаmа cpega (общест6ена и nрироgна); 
• cъge11cm6a за раз6итието на geтckuтe nозна6ателни способности; 
• стимул\.1ра geтckama nозна6аmелна аkти6ности и интереси; 
• noлaza осно6ата на kулmурата на общу6ане; 

Чо6еkъm общесm6оmо 

• разширя6а познанията за различни 6аЖни асnеkти на общест6ените отношения (nазар, размяна, 

npa6uлa, заkон и gp. ); 
• разwиря6а познанията за институциите - национални и ме:Жgунароgни; 

• раз6и8а умения за сра6ня6ане на 6аЖни елементи от общест6ения Жu6от на Бълzария и gpyzи 
e6poneucku gър:Жа6и (е:Жеgне8ие, институции, шраgиции); 
• раз6и6а сnособносmта за nреценkа на резултатите от съ6ременното технологично раз6итие 6 
Бълzария и 6 E6pona; 
•целенасочено формира nозна6аmелни, npakтичecku и kомунukати8ни умения; 

Кулmурнообразо6ателна област „Българсku eзuk и литература" 

Българсku eзuk u л11mepamypa 
• сnособст6а за усъ6ърwенст6ане на устната реч; 
• раз6и6а техниkuте за четене; 
• раз6и6а писмената kyлmypa на учениците (nра6uлата за писане, zраматuчесkuте npa6uлa), а чрез 
изnолз6аните понятия обоzатя6а u езиkо6аmа им kyлmypa; 
• обоzатя6а kулmурата им с различни nриkазни zерои и 6ъзnиmа6а 8 лlобо6 kъм kнuzama; 

Кулmурнообразо6ателна област „Пpupogнu нayku и еkологuя" 

Оkоленс6яm 

• раз6и6а техниkuте за четене на zeozpaфcka kарта; 
• обоzаmя6а знанията за nрироgното разнообразие на e6poneuckuя kонmинент; 
• gоnринася за съзgа6ането начална еkолоzична kyлmypa; 
• формира nоло:Жuтелно отношение kъм оkолнаmа cpega; 

Културнообразо6ателна област „Математukа, uнфopмamuka и информационни 
" технологии 

Mameмamuka 

• раз6и6а 6ъзмо:Жностите за чертаене (и разчитане) на zpaфиku, цифри; 
е раз6и8а уменията за търсене на белези за еgнаk6ост и съnоста8имосm на фиzури; 
• раз6и6а начални умения за работа с kомnlотър; 



Кулmурнообразо8ателна област „ЧуЖgu езuцu" 

• раз6u6а техниkите за четене на чуЖ:g eзuk; 
• съзgа6а kулmурен kонтеkст на uзуча6ания e6poneucku eзuk, kато разwuря6а знанията на ученнkа с 
елементи от kулmурата на страната, чиито eзuk uзуча6а; 

Кулmурнообразо8ателна област „Изkуст8а" 

Изобразumелно uзkycm6o 

• nолуча6а знания за 6ugнu лuчностu, wegьo6p11 на uзkycm6omo и apxumekmypнu памеmнuцu, с6ързанu 
с e6poпeuckomo kулmурно наслеgсm6о; 

•формира учения за наблlоgа6ане на kapmuнa; 

•формира умения за собст6ено изобразя6ане на 6ugяно и преЖu6яно; 

• раз6и6а 6ъобраЖенuето; 

Myзuka 

• nолуча6а знания за Виgни личносmu u музukалнu я6ленuя, с6ързани с e6poneuckomo kулmурно наслеgст6о; 

Кулmурнообразо8ателна обласш "Бит и техноло~uя" 

Домашен бum u mexнuka 
• обогаmя6а знанияmа за 6аЖни отkрumия и изобретения; 
• раз6и6а способността за прослеgя6ане на прироgния и соцнален eфekm от технuчесkuя прогрес; 
• заgълбоча6а знанията за разлuчнu сь6ременнu професии; 

Културно образо8ателна област „фuзuчесkа kyлmypa и спорт" 

фuзuчесkо 6ъзnumaнue u cnopm 
• разwиря6а познанията за траgиционните българсku танцu u gруги e8poneucku траguцuонни_ танци 
и игри; 

• заgълбоча6а знанuяmа за наu-nопулярнuте сnорто6е 6 Е6ропа; 
• формира наzласu за честност u cnpa6egлu6ocт на спортно сьстезанuе; 

• разширя6а знанията за осно6ните нормu за сигурност по 6реме на туристичесkи geuнocтu; 

2.2. 



V. Сnецuфuчнu мemogu u формu за оценяВане на nocmu-
Жeнuяma 

Критериите за оценя6ане са с6ързани npegи 6сичkо с насърча6анеmо и стимулирането на no-
нamamъwнomo самосmояmелно ус6оя6ане на но6и знания и умения, kamo аkценmъm се nocma6я гла6но 
6ърху о6лаgя6ане на специфични умения и раз6и6ане на kомnеmенции. Особено 6аЖно е ga се omбeлdru, 
че съgър:Жаниеmо на kолона Ценностна ориентация и nо6еgение 6 таблицата е същесm6ен kомnоненm 
на целите на обучението no учебната програма „E6poneucku уроци", но не nogлdru на оценя6ане. 

Преgлаzаните метоgи и форми на оценя6ане са само nреgло:Женuя, осно6ани на образо6ателни теорuи 
и на gобрата nega202ичecka npakтиka. В този смисъл те инат nреnорьчителен xapakmep и изnолз6ането 
им не тряб6а ga се 6ъзnриема kamo заgъл:Жение на учителя. 

Пър8о ра8нище: разnозна6ане 6ъзnрuемане 

Знанuя Уменuя Ценностна орuенmацuя u 
no6egeнue 

• запомня фаkти, събития, имена на • участВа В gиgаkтични игри; • прояВяВа guсциnлuнираносm и после-
личности и тяхната geuнocm; • разnознаВа осноВните знацu от kap- gоВаmелносш В работата си; 

• nоgбира наu-mочноmо uзобраЖ:ение, mama на EBpona u работи с нея; • mъpcu nogkpenama om учителя . 
съоmВеmстВащо на gageнo geucmBиe или • nоnълВа mестоВи Въпроси, осноВа-
осноВно понятие. Ващи се nреgимно на uл1острации. 

Второ ра8нище: разбиране оmго6аряне 

Знания Умения 
Ценностна орuенmацuя u 

no8egeнue 

• обяснява със сВои gуми gageнo • учасmВа В симулаmиВни uipи; 8 работи 8 ekuп при осъщесmВяВане 
gei1cт8ue или понятие; • изработВа елементарни схеми на на nocmaBeнa заgача; 

8 разбира 8ръзkаmа меЖgу npиpogнu и обеkти по заgаgени елементи; 8 прояВяВа толерантност kъм 

историчесku особености и разлиkuте • nоnълВа тecmo8u Въпроси с мнението на gpyiume. 
8 начuниmе на ЖuBom 8 различните избираем om20Bop. 
eBpoпeucku региони. 

трето ра8нище: nрuла2З.Не аналuзu ране 

Знания Уменuя Ценно~mна орuенmация u 
no8egeнue 

• mъpcu ynompeбama на gageнo • сраВняВа елементи от еЖеgнеВиеmо 8 работи самосmояmелно по 

понятие 8 собстВеноmо си еЖеgнеВие; ct1 с тези на gpyio geme; nocmaBeнa заgача; 

• обяснява npa8ama и omio- 8 работи с разнообразни me-cmoBu 8 Възприема различно от соб-

Ворносmиmе на gememo. заgачu. стВеното мненuе; 

8 прояВяВа интерес kъм nриgобuВане 
на ноВа u gоnълнumелна uнформацuя 
по gageн проблем. 



VI. Memoguчecku уkазанuя за nрuлагане на учебната 
nроерама „B8poneucku уроцu", nреgназначенu за началнu 
yчumeлu 

~- DрО1р1М1 ..P.Spoaeocku JPOЦU• с pupa6omcиa на ocиo6ume на ДОИ за учебно съgьрkаиuе no 
lpdrgaиclro обрао81нuе. Ьmо с:мцс8расиво е сьобразена с ДОИ за учебно съgърЖ.анuс no npcgмcma 
Чо6еЬm u o6щccm8omo, Jroumo onuc6am peзyлmamume om обученuсmо no npegмcmнa област 
06щссm6сиu иayku u ipdщaнcJro обраю6анuс". Тсзu pcзyлmamu са nолучснu om uэуча6ансmо на 
npegмemume Роgен kplo, Olrкwlt c&m u Чо6сkьm u общесm6оmо, koumo са часm om заgьлЖumслнаmа 
nogecmo6Ь (ЗП) 6 11а'11АНа111а образо6аmелна cmcncн. Тя обх6аща обучснuсmо 6 часо6еmс no ЗИП u 
СИП • -.... kypc: на 11а'11АНа111а обраю&mелна cmcncн I-N kлас. В moзu смuсьл особено 6аЖно с ga се 
с6рне 8нuмuauc, • ~ 8 КD№11а 3 mcмu u Очаkбаиumс pcэyлmamu no cmaиgapmu 8 Ко№на 
2 а ............ 1 • .- kJpc • odJ --. а не о6х6ащаm cъgъpkaиuemo на npoepaмama sa eguи kмс. 
Паса 11• ТУ_.. 8...._J•11р9 ""8u&m ~ CIDp'Jkmypupaиc на учебното съgърkаиuс 
DO ~ Qqteg .....+'lмм • &.ll*mlN на geцama u uэуча6анuя npcgмcm 6 ЗП на началната 
eqi.ICl6amrдвa ааахв CllDgWIU meмu моаm ga 6ьgam 6ogeщu за 6ceku kлас. В Каюна 2, слсg gagcнuя 
Cn8JIPID ао .............. ~к&иuе. 6 ckoбu е оосочен c:ъom6emнwun Cmaиgapm от Чо6сkъm u •••m8clmo. 
Н.. аепш-, • qe.,_.laan а6рас6иuс. рабuраио Ьmо част om учебното съgърkаиuе на разАUЧИU 
llp1!9«DI, ... ga Cll8'gla ~ с нeo6:xoguмumc uм npakmuчccku знаиuя u умснuя за ycncx 6 еgио 
о8р l:ii М:МllО •• „ С IМS!рМ а1аавомuЬ. 

За ,....._ u l'OeCМDCI etckmu8вocm на paбomama no mcмu, Oчak&иumc peэyлmamu на нu6о учебна 
apcqe• ~ 1 u 1О№на 2) са npegcma8cнu 8 cьom8cmcm6ue с pcga на mcмumc (Каюна 3). Яgpama 
u ~ sa f'Кбно съgърЬиuе (1(оюt1а 1 u Кш.оиа 2) om2o6aplm на нормаmu6но npuemume, 
СК'КВО 1f1РФ NI 2 OID 18 М1D 2000 е., Дърkа8иu oбpaзo8ame.utu uзuck6aиuя за учебно съgърkаиuе, 
apwWna~ . 
~· обрао&еnм:ыnа 11S8dc.8aнu 

•!Pd91idiio. ~o8111Uc 
(Стmсм -~ Ос:во6111; F.maa: Начмаt) 

!12!-~ - - - , __ 
Cmaиgapmu 

~ -
LAte_.._ L 11о1Н16а gocmooнcm6omo u pa6нume. Н«JID.Мell\DN npa6a на чо&Ь. 

2. Поsна6а внеиuеmо на ceмeaan6cmo u poga; pawiчa6a учшuщеmо 
bmo uнcmumyцWI u общност; nо3на6а ра3ЛUчнu формu на 
J'l'W&ЩИU11 a6om u oopege.u КJ1cmomo cu &.6 &awюomнoweиwuna . , мdrgy ma. 
Э. Onuc& pogнomo с:слuще u pogнWI kpaa u pawiчa6a crnooVJцama. 
4. и.pdiga чу6сm6о на у6ереносm u умеиuе „ общу&ие. 

П.Аlам•„-••-111•• L Punoau8a нацuоналнuте сuм6а.ш (tерб. энаме. хuмн); pawiчa& 
осно6нumе gърЖа6нu uнcmumyцuu (Нароgно събранuе, 
~ Пpougeнm); 1Ю3На6а u onuc6a офuцuалнumе npuиuцu 
8 Ра~у6.шЬ Бwapua. 
2. ~~uemo ,.ерdщанuн на Бwapua"; 003На6а осно6иwnе 
npa6a, u omio6opнocmu; 3наС npa6ama на gememo u осно6нu 
cpaнusaцuu 6 mпна nogkpena. 
Э. Оnрсgеля c&.ma rpdigaнcka ~\NНОСП1, kamo onuc6a u ga6a 
npuмepu „ эначuмu наЦUОН1АНu u gocmwkatwr. 
4. }\8ее ga 3aщwna6a npa6ama cu, беэ ga наруwа6а npa6ama на gpyiwne. 

Ш.Ааа ..... 1. Раwача6а №КmDmO на Бwapua 6 съ6ременна E6pona. 
2. Ра.раиuча6а БалЬнсkш~ DOo\yocmpo6 lwno част от E6pona u 
о6кна6а нezo6wne npupogиu u kyлmypнu QC:QfJeиocmu. 
3. 1'Ьн86а I01cmomo на Е6рооа 6 c6ema. 



IY. Аз и c8emъm на Възрасmниmе 1. Различа6а осноВните ВиgоВе собстВеност. 
2. ОписВа професии, gлыkностu и оmношення меЖ:gу тях. 
3. Разбира ролята на сьВременнllЯ пазар 11 значението на парите. 
4. МоЖе ga разпреgеля семейни goxogи и ga планира личен бlоgЖет. 

V. Защита на ЖиВоmа и реаkция 8 kриmична 1. Познава праВилата за безопасност на gВuЖението и умее ga zи 
иmуация спазВа. 

2. Знае kak ga постъпВа и kъм kozo ga се обърне при нуЖ:gа В 
опасни за ЖиВота и зgраВето ситуации (беgстВия, аВарии, 
инциgенти). 3. ИзzраЖgа начални умения за спраВяне 6 
kритични ситуации и kонфлиkmи. 

• ЧоВеkъm и общесmВоmо 
(Степен на образоВанuе: ОсноВна; Eman: Начален /I-IV/) 

Яgра на учебно съgър.Жанuе Cmaнgapmu 

1. Роgен kpaii 1.ПознаВа значението на семеuстВоmо u poga. 
2.ОписВа роgното селище и pogнllЯ kрай. 
3 . РазличаВа училището kато uнстнтуцllЯ и общност. 
4.РазличаВа осноВни gърЖаВни институции и органи на местната Власт 

П. Чо8еkъm и негоВаmа cpega 1. Опреgеля значението на няkои прироgни gаgености (Boga, nочВа tl gp.) за 
ЖиВота на хората. 
2. ПосочВа Връзkата меЖgу особеностите на пр11роgнаmа cpega и труgоВата 
gейност на хората. 

3. ДаВа примери за послеgиците от ВзаимоgеuсmВието меЖgу чоВеkа и 
оkолната cpega. 
4. ДаВа примери за промени В оkолнаша cpega и бита на хората, настъпили 
В резултат на няkои техничесku ноВоВъВеgенuя. 
5. ОписВа елементи от еЖеgнеВния ЖиВот на бълzарите през различни 
епохи. 

6. ИзреЖgа праВuла за безопасно gВuЖение no улиците. 

111. Национално и kулmурно наслеgсm8о 1.Позна6а националните симВолu (знаме, герб, химн). 
2. РазпознаВа и опреgеля ВъВ Времето официални и битоВи празници в 
Бълzарuя. 
3. ДаВа примери за значими kулmурни постиЖенllЯ на бълzарсkllЯ нароg. 
4. РазkазВа за яpku личности и събития В бълzарсkата история. 
5. Знае ролята на езиkа, релиzията и траguциите за съхраняВането и 
разВитието на бълzарсkllЯ нароg. 

IV. България- часm om cBema 1. НазоВаВа столицата на Републukа България и нейните забелеЖителности. 
2. Опреgеля 2еоzрафсkоп10 nолоЖенuе на Бълzарuя на БалkансkllЯ полуостроВ 
и В ЕВропа. 
3. ОпuсВа най-общо zeozpaфcku области В страната. 
4. Илlострt1ра с примери Връзkuте на Бълzарuя с ЕВропа и с Вета. 

V. Източници на знания 1.РазzранuчаВа материални от писмени uзmочнuиu на знания. 
2. ИзnолзВа kapmama kато източниk на знанuя. 
3. СъстаВя kpaтku описания на обеkтu и събития. 

2.5 
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Вече gесет гоgини от съзgа8ането си насам Фонgацuя „Оm6орено общесm6о" пogkpenя проеkти, 
насочени kъм уkреn8ането на грюkgансkото общест8о, стабилността на институциите, 

прозрачността 8 процеса на Вземането на упра8ленсku решения, пълнопра8ното уm8ър:Жgа8ане на 
gемоkратичните ценности, 8ъ8е:Жgането на съ8ременни меmоgи на препоgа8ане и ноВи образо8аmелни 

политиkи. То8а са и изисk8анията на E8poпeuckuя съlоз за бъgещото пълнопра8но членст8о. В този 
смисъл проеkти, поgпомагащи присъеgиня8ането на България kъм Е8ропа, Винаги са били приоритетни 

за Фонgация „От8орено общесm8о", но станаха особено аkтуални 8 с8еmлината на отпра8ената 
nokaнa за започ8ане на прего8ори за пълнопра8но членст8о. Фонgация „Паugея" с финансо8аmа поgkрепа 
на фонgация „От8орено общест8о" разработи проеkт „E8poпeucku уроци" за популяризиране на 

обучението по e8poпeucka интеграция и 8ъзмо:Жностите за него8ото nраkтичесkо прилагане 8 рамkuте 
на заgъл:Жuтелно избираемите и с8обоgно избираемите nреgмети 8 осно8ното и среgно образо8ание. 

Проеkтът „E8poпeucku уроци" се реализира 8 сътруgничест8о с Muнucmepcm6omo на Образо6анuеmо 
u нaykama и по-специално с gupekцuя „Среgно образоВанuе" и gиреkция „Коорguнацuя u kонmрол 
на cpegнomo образо6анuе". Тhхното съgейст8ие и 8исоkоk8алифицирано еkсnертно мнение и npeпopъku 
са от kлlочо8о значение за осъщест8я8ането на npoekтa и за насърча8ане и разгръщане на инициати8аmа 

за 8ъ8е:Жgането на обучението по e8poпeucka интеграция 8 училище. 

Отчитайkи специфичните проблеми на образо8аннето, проеkтът се раз8и8а 8 тясно сътруgничест8о 
с Инcnekmopamume no образо6анuе 8 страната. Проеkтът стартира с устано8я8ането на успешно 
партньорст8о с инспеkторатите 8 Пло8gи8, Стара Загора, Пазарg:Жuk. Тhхната аkти8носm генерира 
нараст8ащ интерес kъм проеkта и nрез 2001 г. kъм него се присъеgиниха ИО на МОН 8ъ8 Виgин, 

Благое8граg, Силистра, Пле8ен, Шумен, Велиkо Търно8о, Търго8ище, Кърg:Жали, Бургас, Варна, Габро8о, 
Монтана. Техният принос 8 осъщест8я8ането на проеkта е от изkлlочително значение за неzо8ото 
разраст8ане 8 национален мащаб и е гарант за по-нататъшното му устойчиво раз8итие. 

Еgин от осноВните партньори на проеkта „E8poпeucku уроци" е Делегацuяmа на E6poneiickaтa 
koмucuя - официален преgста8ител на E8poпeuckuя Съlоз 8 България . Нейната финансо8а и еkспертна 
поgkрепа играе 8а:Жна роля за по8иwа8ане ефеkти8ността и разwиря8ане обх8ата на k8алифиkационните 

моgули . 

Клlочо8а поgkрепа за Фонgация „Паugея" оkаза Делегацuяmа на E6poneiickama koмucuя 8 България, с 
чието финансиране бе организирано обучение, запозна8ащо участниците 8 проеkта с осно8ните 

финансиращи nрограмu 8 областта на образо8анuето 8 E8poпeuckuя съlоз u с технологията за съзgа8ане 
на ефеkтu8нu проеkтu. Именно kаузата на е8ропеuсkото образо8анuе go8ege go gългосрочно 
сътруgнuчест8о u устоuчи8u kонтаkти ме:Жgу фонgация „Паugея" u uнституцоuте на ЕС. 

Приоритет за 8сичku политuчесkи сили 8 страната е присъеgиня8ането kъм E8poпeuckuя съlоз. 
Заmо8а работата по пpoekma се осъщест8я8а 8 тясна 8ръзkа с Hapogнomo събранuе u най-Вече с 
nреgста8ителuте на Kornucuume по обра308ание и Съ6ета no e6poneiicka uнmеграцuя. В peзy.t\ffiaт на 
то8а nроеkтът „E8poпeucku уроци" бе преgста8ен и получи поgkрепата на gепуmатите, члено8е на 

групата на Парламенmарнаmа Асамблея на Съ6ета на EBpona (ПАСЕ). 

Гарант за ме:Жgунароgната значимост на проеkта е зая8енаmа поgkрепа на Съ6еmа на E6pona. Тази 
организация, обеgиня8аща 47 e8poпeucku пра8ителст8а, cъgeucm8a енергично с огромния си опит и 
ме:Жgунароgните си kонтаkти. Информацuоннuяm център на Съ8ета .на Е8ропа 8 София е устойчив 
партньор по проеkта „E8poпeucku уроцu" и пълноценно cъgeucm8a за на8ременноmо осuгуря8ане на 
училищнапiа мре:Жа с аkтуална информация и спра8очна лuтераmура по проблемите на е8роинтеграцията. 
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Няkолkо npuчuнu ga се Bkлloчume В npoekma „EBponeucku уроцu", ako 
cme учumел: 

1. Проеkтьт за учебнu npo2paмu no е8роuнте2рацuя „EBponeOcku уроцu" е 
фоkусuран Вьрху наО-ВаЖнuте acnekтu на nроцеса на е8роuнте2рацuя u 
тяхното отраЖенuе В сьВременна Бьл2арuя: осноВнuте eBponeOcku 
ор2анuзацuu u технuте uнстuтуцuu, общата ukoнoмuчecka u соцuална 
noлuтuka, npuнцunuтe на eBponeOckoтo еguнстВо u не208uте 
тpaguцuu, млаguят бьл2арuн u не208uте nepcnekтuBu В обеguнена 
EBpona u мн. gp. 

2. „EBponeOcku уроцu" Bu npegлa2a ga бьgете аkтuВен nартньор В 
uзработВането на учебнuте npo2paмu no е8роuнте2рацuя „EBponeOcku 
уроцu", kато cnogeлuтe 8awu ugeu u goбpu nega202Uчecku npakтuku. 

3. Работата на ekcnepтuтe, kouтo сьтруgнuчат на „EBponeOcku уроцu", 
Влuяе npяko Вьрху значuмu acnekтu на основното u среgно образоВанuе 
(нацuоналнu учебнu npo2paмu, нацuоналнu u местнu Властu, 
неnра8uтелст8енu ор2анuзацuu, мeguu). Получаването на uнформацuя 
неnосреgстВено от uзточнukа, моЖе ga gоnьлнu учебнuцuте, kouтo 
uзnолзВате uлu ga nogoбpu kачестВата на Bawuя npoekт. 

4. Ako uмате nрофесuонална kBaлuфukaцuя no 2ео2рафuя, uсторuя, 
фuлософuя, соцuоло2Uя, kултуроло2uя, ncuxoлo2Uя, Bue лесно моЖете сам 
ga gоnьлнuте kомnетентността cu с nомощта на uнформацuоннuте 
матерuалu „EBponeOcku уроцu". 

5. Имате gобра nega202Uчecka ugeя u uckaтe ga я cnogeлuтe? Имате 
gобра nega202Uчecka npakтuka, kоято се нуЖgае от nogkpena? НаО
gобре е за то8а nьp8u ga научат Bawuтe koлe2u от учuлuщната мреЖа 
„EBpona В учuлuще". 

6. Интернет странuцата на npoekтa „EBponeOcku уроцu" моЖе ga Bu 
улеснu npu kонтаkтuте с Bawuтe nартньорu от учuлuщната мреЖа, 
но моЖе сьщо таkа ga Bu nомо2не ga научuте nоВече за осно8нuте 
eBponeOcku ор2анuзацuu u технuте npo2paмu, kouтo nogkpenят 
образоВанuето. 

7. Исkате ga научuте nо8ече за фонgацuя „От8орено общество" u за 
неОнuте npo2paмu В областта на образоВанuето В Бьл2арuя? 
Интересувате се kak се nuwe ycneweн npoekт? То2а8а 
uнформацuоннuте матерuалu u сьВетuте на наwuте ekcnepтu ще Bu 
бьgат nолезнu . 
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