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ВЪВЕДЕНИЕ 
Цели на обучителната програма 

Основната цел на обучителната програма е да създаде устойчив инструмент за обучение 
на представители на целевите групи по проекта – младежи между 15 и 29 години, разделени в 
следните подгрупи:  

• 15-19 години;  

• 19-25 години  

• 25-29 години,  

както и представители на групата NEETs – младежи, които не ангажирани в образование 
или заетост. В рамките на тази обучителна методика младежите ще получат информация, ще 
придобият знания, умения и мотивация за активно гражданство.  

Мултидисциплинарната обучителна програма акцентира върху придобиването на 
следните знания и умения:  

Знания за:  

• Механизмите, по които функционира държавата;  

• Различните форми на гражданско участие в процеса на вземане на решения на 
местно, регионално или национално ниво;  

• Гражданските права и връзката с демократичните процеси.  

Умния за:  

• Прилагане на принципите на активното гражданство и упражняване на гражданските 
права.  

• Дефиниране на социални проблеми и каузи, които изискват намесата на активното 
гражданство;  

• Организиране и провеждане на застъпнически кампании и инициативи  

Обучителната програма включва: 

• Теоретични занимания – 4 учебни часа  

• Практически задачи – 4 учебни часа  

• Индивидуална и групова работа – 4 часа  
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Методология на обучение въглеродна грамотност 
• Лекционна част – 40 % 

• Активни техники за учене – 50 % (групови и индивидуални задачи, с които да се приложи 
наученото и с които участниците в обученията сами да достигнат до заключения по темата) 

• Преговор и проверка на знанията – 10 % 

След приключване на обученията се получава сертификат за завършено обучение.  

Ресурси за обезпечаване на обученията 

• Принтирани обучителни материали  

• Флипчарт  

• Маркери 

• Лепящи листчета 

• Тематични презентации  

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 
Принципи 

                               Научете се да различавате принципите за обучение  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                        Основни принципи на обучението 

Тази учебна програма е 
за промяна на начина, 
по който използваме 
ресурсите, а не това, 

което използваме 

Намиране на общ език 
Създаване на сигурно 

пространство за 
участниците 

Избирайте разумно 

Изграждае на умения, а не 
изготвяне на списък с 

„добри“ и „лоши“ 
действия, които 

обучаемите да следват 
или да бъдат критикувани 

за техните действия и 
избор. Цели се да бъдат 

изградени умения за 
промяна, базирани на 

информирани решения. 

Задача на обучителите е 
създаването на 

възможност, съзнанието 
на участниците да се 
фокусира върху нова 

информация и поставени 
задачи за с цел промяна 

на нагласите и разбиране 
на проблемите и техните 

възможни решения. 

Оценявайте приноса на 
всеки участващ. Всички 
имат свои разбирания и 

пристрастия. Заедно сме, 
за да научим нещо ново, 

да усвоим нови умения, да 
помислим върху ефектите 
от нашите действия, да се 

запознаем с опита на 
другите. 

В методологията е 
събрана достатъчно 

информация, която да 
бъде полезна. Изберете 

това, което би работило за 
вашата аудитория, като 
съобразите времето с 

което разполагате. 
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Стремете се да изпълните всички принципи по време на обучението. Имайте ги 
предвид по време на провеждането на обученията. 

Принципите на обучение са: 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Насочено към обучаемия 
Обучението, насочено към учащия, създава среда, която обръща специално внимание 
на знанията, уменията, нагласите и вярванията, които участниците индивидуално 
внасят в обучението. Това означава, че няма да бъдат провеждани две еднакви 
обучения.  
Разнообразие 
Обучаемите могат да бъдат част от различни заинтересовани страни – представители 
от различен пол, възраст, професионални интереси. Разнообразието от участници 
изисква от обучителите да гарантират, че всеки обучаем е овластен и може да участва 
пълноценно. Разнообразието обогатява обучителния процес.  
Практическа насоченост 

Обученията са фокусирани върху знания, умения и нагласи, които имат практическа 
полза и ще помогнат на участниците да окажат въздействие и да приложат наученото.  

Експериментиране 
Ученето чрез опит е „учене чрез правене“. Ефективното учене се случва, когато прякото 
преживяване и участие на обучаемите е свързано с личните преживявания, 
възможности за създаване на подходящи връзки между научено и приложено и 
способността на обучаемите да демонстрират правилното използване на придобитите 
умения. 

Активност 
Формата на учене чрез опит и активност в обучението дава възможност на участника да 
се ангажира със съдържанието на обучението по интерактивен начин. Активното 
обучение се простира отвъд „ученето чрез правене“ и се използва, за да подкрепи 
учебния процес. Програмата съвместява проектиране на дейностите така, че 
участниците изграждат и придобиват знания, умения и нагласи, а не ги получават „на 
готово“. 

Измеримост 
Обученията използват учебните цели за разработване на подходящи планове и техники, 
които помагат за организиране на уменията, тяхното измерване посредством  
предварително представен инструментариум и индивидуално измерване на 
въздействието от приложените знания. 
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                        Принципи на обучението на младежи 

Имайте предвид, че конкретните принципи при обучението на младежи са свързани с: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Участниците в обучението трябва да 
бъдат включени в него чрез 

саморефлексия и да участват в 
собственото си учене 

Опит (включително грешки), които дават 
основата на обучителните дейности 

Младежите се интересуват от 
информация, която има непосредствена 

релевантност и въздействие върху 
работата им и личния им живот 

Обученията на младежи са насочени по-
скоро към съществуващи или 

потенциални проблеми и възможните им 
решения, отколкото към съдържанието 

представено в лекционна част 

Насърчаване на участниците да 
самооценят своето представяне по време 

на групови и индивидуални задания и 
упражнения. Осигуряване на 

възможности за участниците да 
проектират своето индивидуално 

обучение базирано на опит (т.е. чрез 
описване на действията си и изводи, 

какво още би могло да бъде направено). 

По време на обученията е необходимо да 
се осигури възможност на участниците да 

размишляват и правят изводи върху 
съществуващите си знания и опит. 

Обучителната група е необходимо да се 
чувства предразположена за споделяне на 

опит.  

Важно е да се направи връзка между 
тематичното съдържание на обученията 

и личните цели на участниците в 
обученията в дългосрочен план.  

Споделяне на примери, които са 
свързани с обучителното съдържание и 
настоящите предизвикателства. Важно е 
участниците да споделят свои собствени 

примери и да размишляват върху 
потенциални решения на съществуващи 

предизвикателства. 
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Провеждане на обучение 

Ще последват няколко препоръки, които се отнасят до цялостното провеждане на обученията. Всеки 
обучител е дизайнер на собственото си обучение, а настоящата методология дава основни насоки, 
структурна и съдържателна информация на самите обучения. Всеки обучител е добре да се запознае 
предварително с профила на участниците, които ще се включат в обучението. Предложената по-долу 
информация се отнася точно до това – базови предложения за структуриране на съдържанието на 
обучението спрямо участниците. Чрез опознаване на предварителните профили на участниците е 
възможно да „усетите“ и свободно да изберете  начините за структуриране на информацията, която 
ще е най-интересна за обучаемите.  

Тук се предлагат възможните „маршрути“ за провеждане на обученията, които е препоръчително да 
следвате в зависимост от експертизата на участниците. Предварително обърнете внимание на 

нуждите на аудиторията и навиците им по повод тематиката на обученията. 
Знайте „изходната база“, на която предстои да стъпите!  

  
 

Първи час Представяне на участниците /опознавателна 
дейност/ 

*Представяне на проекта 
Въведение в темата за активното гражданство  

Вт ори час  Защо в важно да сме активни граждани  
Начините да сме активни граждани 

(дискусия) 

Трет и час  „Анатомия“ на активния гражданин 
(Какви качества притежава и какви трябва да 

развива активни гражданин?)  

Чет върт и -пет и час  Лидерство  
(Какво е да си младежки лидер, представяне на 

съвременните концепции за лидерство)  

Шест и-седми час  
Разработване на застъпническа кампания  

(работа по реални казуси)  

Осми час 
Обобщение на работата, преговор, изводи и 

закриване  

 

 
График 
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Подготовка 

Съберете необходимите материали преди да започне обучението 

Направете предварителен преглед на всички подготвени материали, които бихте желали да 
раздадете на обучаемите и съставете списък, за да не пропуснете материал който бихте искали да 
разпечатате. За провеждането на обучението в онлайн среда, бъдете сигурни, че сте подготвили на 
достъпно място всички материали, които ще са ви необходими.  

Използвайте приложения шаблон на учебна програма съдържаща обученията, които ще обхванете 
и конкретните теми включени в тях.  

Съберете основните консумативи, които са ви необходими (всички те са обобщени в раздел 
„Материали“ в началото на всяко от обученията).  

 Лепящи листчета в различни цветове  

 Черни маркери – всеки, който позволява четливо писане 

 Маркери в различни цветове 

 Изтриващи се маркери, подходящи за бяла дъска и позволяващи триенето им и гума 

 Хартия за флип-чарт 

 Тиксо 

 Стикери с различни форми, които могат да бъдат използвани за гласуване или да се марки-
рат работни групи при провеждането на групови задачи 

 Ножица 

 Проектор за прожектиране на презентации 

 Принтер подходящ за принтиране на материали 

Намерете подходящи местни примери 

По време на обученията е добре да се представят реални примери, които да покажат на обучаемите 
по разбираем начин проблемите и да ги накара да се замислят върху изграждането на възможни 
решения. Може да потърсите и намерите примери чрез: 

1. Идентифициране на потенциални проблеми, които биха могли да ви насочат към конкретни при-
мери за тяхното решение 

2. Може да бъде проведено търсене, както в печатни издания, така и чрез онлайн източници. Важно 
е да се обърне внимание на истинността на информацията 

3. Изберете поне 6 реални проблема, които бихте могли да представите, като казуси по време на 
обученията, а участниците да търсят техните решения 

 

 



  

Проект “YouthFor21Century – умения на 21 век” се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта 
(2021-2025), Министерство на младежта и спорта, договор № 25-00-3/25.03.2022, Бенефициент: фондация „Каузи“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕМА 1 
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Приложение 1.  

Примерна програма за обучение „Активно гражданство“ 

 

Място на провеждане: ……………………… 

Ден на провеждане: …………………………. 

Час на провеждане: ………………………….. 

 

      В програмат а са включени почивки две кафе-паузи и една по-дълга почивка  

9:00-10:00 Представяне на участниците /опознавателна 
дейност/ 

*Представяне на проекта 
Въведение в темата за активното гражданство  

 

10:00-11:00  Защо в важно да сме активни граждани  
Начините да сме активни граждани 

(дискусия) 

 

11:10-12:30  „Анатомия“ на активния гражданин 
(Какви качества притежава и какви трябва да 

развива активни гражданин?)  

 

13:00-14:30  Лидерство  
(Какво е да си младежки лидер, представяне на 

съвременните концепции за лидерство)  

 

14:40-16:30 
Разработване на застъпническа кампания  

(работа по реални казуси)  

 

16:30-17:00 
Обобщение на работата, преговор, изводи и 

закриване  

 

1 
ден 
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РЕЗЮМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

……………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Материали Време за провеждане 

Въведение  

Цели на темата 

 Запознаване с участни-
ците, мотивацията им и 
опитът им с активното 
гражданство.  

 Представяне на актив-
ното гражданство като 
важна тема и начин за 
положително въздейст-
вие.  

 Представяне на добри 
примери от опит на обу-
чителя и/или обучае-
мите.  

 Запознаване с ролята на 
гражданските организа-
ции в процеса.  

 Презентация 
 Листа хартия и химикалки 
 Тиксо 
 Маркери 
 Лепящи листчета 

60 мин. 

ТЕМА 1 

Основни понятия 

Активно гражданство. Хората се включват в тяхната местна 
общност или в демократичния процес на всички нива, от малки и 
големи градове, до национално ниво. Активното гражданство 
може да се изразява в нещо толкова малко като организирана 
акция за почистване на улицата, до големи като образоване на 
младите хора за демократичните ценности, умения и участие.  
Демокрация. Форма на управление, при която държавната власт 
произтича от народа чрез консенсус (консенсусна демокрация), 
чрез провеждане на референдуми (пряка демокрация) или 
избрани представители (представителна демокрация). 
 
 

ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 
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Защо тази тема има значение? 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Подготовка на обучителя 

Провеждаме дискусия с представяне на всеки от участниците. Всеки казва име, възраст и 
опит в активното гражданство. Казва защо го е довело на това обучение и разказва за своя 
опит с активното гражданство. В офлайн формат се прави списък с очакванията на 
участниците от обучението на флипчарт. В онлайн и/или хибриден формат се търси друга 
възможност за записване на очакванията.  

 Подгответе флипчарт с необходимия брой листове  
 Настройте необходимите ви технически средства (проектор, интерактивна дъска), пре-

зентация и т.н. 
 Подредба на стаята, която да два възможност за работа в екип (по групи) 
 Осигуряване на флипчарт, маркери, лепящи листчета (при необходимост) 

Планирани резултати 

След края на тази част от участниците се очаква да: 
 
 идентифицират ясно какво означава по принцип и за тях активното гражданство  
 да правят връзката между активното гражданство и демокрацията  
 

 
 

ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 
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Използвани методи 

 Дискусия 
 Групова работа 
 Използване на видео ресурси  
 

Заредете презентацията по темата. Съобщете, че това 
е първото занимание по темата. Съобщава се 
времевия график, по който ще следват заниманията и 
очакванията в края на завършването им и очакваните 
резултати и продукти. Въвеждат се правилата за 
работа, които включват свободата за задаване на 
въпроси, уверението, че се намираме в безопасна и 
приятелска среда, в която няма верни и грешни 
отговори и всеки е свободен да изказва мнение, 
насърчава се използването на технологиите – 
мобилни телефони, лаптопи, таблети, защото 
проучването на информацията ще е основна част от 
работата в следващите занимания. (особено ако се 
провежда онлайн)  

Опознавателна дейност 

Предварителни въпроси 

 Кое е това, което вдъхно-
вява вас да сте активни 
граждани? 

 Кои са активните граждани 
или организации, които 
познавате ? 

Подредете столовете в кръг. Помолете всеки участник да се представи: 
 Своето име; 
 Разкаже малко за себе си – роден град, професия, деца, хобита и т.н.; 
 Защо са се присъединили към обучението; 
 Нещо, което никой друг в стаята не знае за тях. Последният въпрос трябва да е заба-

вен;  
Неизбежно ще се  дадат отговори, които хората ще си спомнят за напред (напр. „Скачах 
с парашут миналата седмица“) 
 

Дайте пример на присъстващите, като се представите и отговорите на тези 
четири въпроса. 

ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 

Представяне на темата 



 

 
Проект “YouthFor21Century – умения на 21 век” се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2021-2025), Министерство на младежта и спорта, 
договор № 25-00-3/25.03.2022, Бенефициент: фондация „Каузи“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Теми за въвеждаща дискусия 
……………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

 

ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 

На дъската (или на проектор, или на екран) се изписва въпросът „Кой е най-значимият 
проблем, който може да бъде разрешен с помощта на активното гражданство“. Обучаемите 
се насърчават да дават индивидуални отговори, всички отговори се приемат и се записват на 
дъската.  
Спомагателни въпроси:  
 Има ли събитие или нещо значимо във вашата общност, което да ви провокира да искате 

да се заемете с политика, например?  
 Защо смятате, че никой не се заема с тази тема сериозно?  
 

      
Съвет към обучителите 

Не е проблем ако хората в групата все още не са се отпуснали и не участват достатъчно 
активно. Това е само първата част от обучението. Важно е да бъдат насърчени да дадат 
няколко примера. В зависимост от аудиторията може да се чувствате свободни да адаптирате 
други примерни въпроси, за да отговорят по-добре на вашите нужди и на нуждите на групата. 
Ако решите да изберете друга въвеждаща тема, то опитайте се да изберете тема, която би 
предизвикала активен дебат в групата.  
Опитайте се да избягвате силно политизирани или оспорвани теми, които могат да провалят 
дискусията. Ако дискусията тръгне в неподходяща посока се опитайте да зададете въпрос, 
който би фокусирал участващите към активното гражданство от неутрална перспектива.  

Заедно с обучаемите се гледа видеото:   

https://youtu.be/kiZNO_Lca8k - Активното гражданство с примери  
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Кой е най-значимият проблем, който може да бъде разрешен с 
помощта на активното гражданство? 

 Поставяне на въпроса под формата на дискусия. Всички са насърчени да дадат своите 
отговори като знаят, че няма един верен отговор и всички възможни отговори или други 
въпроси ще бъдат насърчени.  
Участниците се насърчават да намерят още добри примери.  
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ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 

Практическа задача 

Участниците се разделят на групи и на всяка група се дават материали: флипчарт, лепящи 
листчета и маркери. В случай, че се работи онлайн, се ползват възможностите за 
разделяне в различни „стаи“ на участниците или се насърчават да ползват други средства. 
По време на задачата участниците могат да използват електронни устройства, те 
получават нужните указания. Всяка група избира сфера на дейност, в която да 
идентифицира най-значимите проблеми – политика, екология, социални дейности. 
Избира един проблем, върху който ще работи до края на обучението.  
Всеки един екип подготвя кратко визуално представяне, в което описва проблема с 
възможно най-много подробности, участващи заинтересовани страни и възможни 
решения, един говорител от групата представя на всички присъстващи работата на 
групата.  
 
 
 

 
 

Заключение 

Дава се информация за предстоящите теми.  
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ТЕМА 2 
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РЕЗЮМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

> Защо в важно да сме активни граждани? ТЕМА 2 
ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 
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Материали Време за провеждане Цели на обучението 

Основни понятия 

 Чрез дискусия достигане до 
изводи за ползата от актив-
ното гражданство 

 Запознаване с основни поня-
тия като „човешки права“, 
„граждански организации“, 
„застъпничество“ 

 Запознаване с различните ви-
дове граждански активизъм.  

 

 

 Презентация 
 Листа хартия и химикалки 
 Тиксо 
 Маркери 
 Лепящи листчета 

60 мин. 

Човешки права. Права на човека са дефинирани във Всеобщата декларация за правата на 
човека на Общото събрание на ООН. Гражданските права са частен случай на човешки права.  
Гражданска организация. Това е форма на активно гражданство – доброволни обединения на 
граждани с различни цел. На английски терминът е non-governmental organisation (NGO) или 
non-profit organisation. В България дейността им е определена в Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел.  
Застъпничество. набор от легитимно организирани граждански действия за постигане на 
промяна в съответствие с правата и интересите на гражданите по обществено значим проблем. 
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Защо тази тема има значение? 

 

 

 

 

ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 

……………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………………………………

 

 

Подготовка на обучителя 

Важността на активното гражданство, активните граждани и включването в различни форми на 
активно гражданство е в основата на функционирането на правовата държава и демокрацията. За 
реалното упражняване на гражданските права обаче е необходимо гражданите да притежават 
минимален набор от знания и умения, които да им послужат в този процес.  

Със запознаването с различните видове граждански активизъм участниците ще разнообразят 
инструментариума за оказване на положително въздействие върху средата и ще придобият нови 
знания и умения относно работата в гражданския сектор.  

 

Планирани резултати 

 Разпечатайте достатъчно работни листове (ако сте подготвили) за всички участници 
 Настройте необходимите ви технически средства (проектор, интерактивна дъска), презентация 

и т.н. 
 Подредба на стаята, която да два възможност за работа в екип (по групи) 
 Осигуряване на флипчарт, маркери, лепящи листчета (при необходимост) 

 

След края на темата от участниците се очаква да: 
 Да познават основните понятия  
 Да имат идея за начините за въздействие с помощта на активното гражданство  
 Да познават различните видове граждански организации и форми на активно гражданство, както и 

начините им за въздействие върху държавата.  
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ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 
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Използвани методи 

 Дискусия 
 Групова работа 
 Използване на видео ресурси  
 

Съдържание  

Представяне на начина, по който функционира 
държавата. Показва се слайд със схема на държавните 
институции и взаимовръзките им.  
България е единна парламентарна република с местно 
самоуправление и с ясно изразено разделение на 
властите: законодателна, изпълнителна и съдебна. 
Страната се управлява според върховният закон – 
Конституцията, приета през 1991 година, и законите на 
страната, а политическият живот се основава на 
принципа на политическия плурализъм. 
Президентът е държавен глава, който олицетворява 
единството на нацията и представлява Република 
България в международните отношения. В дейността 
си се подпомага от вицепрезидент. 
Националната гвардейска част пред Президентството 
Избира се пряко от народа за 5-годишен срок с право 
на едно преизбиране. 
Той е върховен главнокомандващ на Въоръжените 
сили, председател на Консултативния съвет за 
национална сигурност. Макар да не 
притежава законодателна власт или инициатива, 
президентът има право да върне законопроект за 
преразглеждане упражнявайки правото си на 
налагане на вето. 
Негово правомощие е да отправя обръщения към 
народа, да обнародва законите в Държавен вестник, 
да дава и отнема българско гражданство, да 
упражнява право на помилване и други. 

Предварителни въпроси 

 Познавате ли различните видове граж-
дански организации? 

 Познавате ли начина, по който работи 
държавата? 

 Знаете ли как можете да въздействате 
върху процесите на вземане на реше-
ние по даден проблем? 
 

* Включете други въпроси, които 
сметнете за релевантни 

Дискусия „Защо искате да 
сте активни граждани?“  

След като участниците са се включили в 
обучението по темата за активното 
гражданство е очевидно, че искат да са 
активни граждани. Провокирайте ги с 
въпросът „Защо?“, дали смятат, че нещо 
могат да променят, има ли шанс за промяна 
предвид тежкия опит и дали наистина 
вярват, че гражданите могат да влияят?  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Изпълнителна власт - Министерски съвет 
Министерският съвет е основен орган на изпълнителната власт в Република България. Той е 
съставен от министър-председател, заместник министър-председатели и членове – ресорни 
министри. Министерски съвет ръководи и осъществява вътрешната и външна политика на 
страната  
Законодателна власт – Народно събрание 
Българският еднокамарен парламент, наречен Народно събрание, осъществява 
законодателната власт в страната и упражнява парламентарен контрол. То се състои от 
240 депутати, избирани за срок от 4 години. Гласува се за списъци от кандидати 
на партии или коалиции за всеки от 31-те многомандатни избирателни района. За да бъде 
представена в Народното събрание, дадена партия или коалиция трябва да спечели най-малко 
4% от гласовете. 
Народното събрание отговаря за приемането на закони, одобряването на държавния бюджет, 
установяването на данъците и размерите им, насрочването на президентски избори, избора и 
отзоваването на министър-председателя и другите членове на Министерския съвет, 
обявяването на война, разполагането на войски извън България и ратифицирането на 
международни договори и споразумения. 
Съдебна власт  
Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите и на държавата.  
Правосъдието в България се осъществява от: Върховен Касационен Съд, Върховен 
Административен Съд, районни, окръжни, апелативни, военни съдилища – военно-окръжни и 
военно апелативни. По Конституция към съдебната власт се числят 
и Прокуратурата и Следствието. 
Местно самоуправление и администрация  
Орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет, който се избира от 
населението на общината за срок от 4 години. Управлението в областта се осъществява от 
областен управител, подпомаган от областна администрация. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D1%8A%D0%B4
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
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ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 

Начините да бъдем активни граждани  
 
За начало можете да провокирате дискусия, в която участниците сами да достигат до различните 
форми на гражданско участие и активизъм. Чрез дискусията или чрез ваше изброяване трябва 
да се пояснят следните измерения на граждански активизъм като групирате различните форми, 
които ще изброят участниците:  
 Политическо участие.  

• В тази графа влиза основното право на участие в избори – да избираш и да бъдеш 
избиран.  

• Подкрепа под друга форма за определена политическа партия – в България има най-
нисък процент на хората, които участват под някаква форма в процеса на вземане на 
решения, поради липса на доверие както в политическите партии, така и в организациите 
на гражданското общество (CSOs). Тук може да се включва участие в предизборна 
кампания, агитиране, участие в изборите като наблюдател или застъпник на определен 
кандидат.  

 Граждански организации.  
Съществуват редица проблеми, както и групи хора, чиито интереси не са представени по никакъв 
начин в процеса на вземане на решения в държавата. Такива са например ЛГБТИ+ групите, 
хората с увреждания, децата. В такъв случай интересите им могат да бъдат представени основно 
чрез работата на гражданските организации. Една от най-изразените форми на работа на 
гражданските организации в застъпничеството. Често в тях се съдържа и значително ниво на 
експертиза, така че те имат и образователна функция.  
 Участие в живота на общността.  

С участието в живота на общността обикновено се включва организирането и участието в 
доброволчески акции в подкрепа на местната общност – почистване, облагородяване, 
благотворителност.  
 Ценности  
Активното гражданство винаги е свързано с обединението около определени ценности.  

Съдържание 
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ТЕМА 3 
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>  „Анатомия“ на активния гражданин. Лидерство  ТЕМА 3 
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ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 

Материали Време за провеждане Цели на обучението 

Основни понятия 

120 мин. 
 Запознаване с основни кон-

цепции за лидерството  
 Запознаване с личността на 

гражданския лидер  
 Полагане на основите за изг-

раждане на лидерски качес-
тва, необходими на гражданс-
ките лидери.  

 Презентация 
 Листа хартия и химикалки 
 Тиксо 
 Маркери 
 Лепящи листчета 

Лидерство. Има множество определения на лидерството. За целите на това обучение ще 
смятаме, че лидерството е способността на един човек да води група към обща цел. В 
гражданския активизъм лидерството е от особено значение, а личността на лидера често 
е решаваща за успеха на каузата. В управленската психология съществуват множество 
теории за лидерството. Но в настоящата среда се появяват нови теории за лидерството – 
устойчиво лидерство.  

Качества на лидера. Физически, емоционални, интелектуални, харизма.  

Лидерски стилове. Авторитарен • либерален; • демократичен.  
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Защо точно тази тема? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Подготовка на обучителя 

В сферата на гражданската активност темата за лидерството е ключова, тъй като постигането на 
определена цел в тази сфера не е възможна без наличието на лидер с определена визия, 
осъзнаващ мисията си и притежаващ определени качества.  

Лидерството често е необходимо дори на етапа на осъзнаване на наличието и мащабите на 
проблемите. При търсенето на начини за решаване на проблемите, популяризиране на каузите и 
събиране на съмишленици качествата на лидера са от водещо значение и могат да 
предопределят изхода от усилията на цялата група. Например, когато става дума за въпрос от 
особено голяма важност, групата трябва да е сигурна, че лидерът няма да предаде каузата си 
заради лични интереси. 

Планирани резултати 

 Разпечатайте достатъчно работни листове (ако сте подготвили) за всички участници 
 Настройте необходимите ви технически средства (проектор, интерактивна дъска), презента-

ция и т.н. 
 Подредба на стаята, която да два възможност за работа в екип (по групи) 
 Осигуряване на флипчарт, маркери, лепящи листчета (при необходимост) 

След края на обучението от участниците се очаква да: 
 Съзнават важността на лидерството за постигането на целите на организацията.  
 Познават различните столове на лидерството и въз основа на това умеят да изграждат 

очаквания.  
 Познават качествата на лидера.  
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ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 
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ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 
Използвани методи Представяне на темата 

Предварителни въпроси 

Опознавателна дейност 
Дискусия по предходните теми  

 Дискусия 
 Групова работа 
 Използване на видео ресурси  
 

Заредете презентацията по темата. Съобщава се 
времевият график, по който ще следват заниманията 
и очакванията в края на завършването им и 
очакваните резултати и продукти. Въвеждат се 
правилата за работа, които включват свободата за 
задаване на въпроси, уверението, че се намираме в 
безопасна и приятелска среда, в която няма верни и 
грешни отговори и всеки е свободен да изказва 
мнение, насърчава се използването на технологиите 
– мобилни телефони, лаптопи, таблети, защото 
проучването на информацията ще е основна част от 
работата в следващите занимания. 

 
 Кой трябва да се грижи за защитата на 

гражданските каузи?  
 Смятате ли, че личността на лидера е 

важна в защитата на обществени каузи? 
Защо? 

 Какви според вас са най-важните качес-
тва на лидера?  

  
* Включете други въпроси, които 

сметнете за релевантни 

Дискутирайте съвместно с участниците 
предходните теми. Задайте им релевантни 
за изминалото обучение въпроси.  
Попитайте участниците дали са възникнали 
въпроси от изминалото обучение и ако „да“ 
намерете техните отговори съвместно. 

Подредете столовете в кръг. Нека участниците да 
имат възможност да се виждат докато водят 
дискусиите и да работят в група.  
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ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 
Теми за въвеждаща дискусия 

На дъската (или на проектор) се изписва въпросът „Какви според вас са най-важните качества 
на активния гражданин“. Обучаемите се насърчават да дават индивидуални отговори, всички 
отговори се приемат и се записват на дъската.  
Спомагателни въпроси:  
 Кое е по-важно – да познава добре темата или да може да мотивира хората? 
 Определящо ли е умението му да убеждава хората?  
 Политиците граждански лидери ли са? 
На участниците се дава достатъчно време за аргументиране като всички аргументи се приемат. 
Насърчава се дискутирането между самите тях. 

Заедно с обучаемите се гледат обучителните видеа:   

https://www.youtube.com/watch?v=V3VYtT4Fw2g– Какво е лидерството?  
https://www.youtube.com/watch?v=1AZMiq6Mg-k - Leadership Styles Autocratic Democratic 
Laissez-Faire 
https://www.youtube.com/watch?v=gvsiYHr573c&t=22s – 8 лидерски стила  

 

 Същинска част на обучението 

 Въвежда се темата за лидерството – дават се различни определения на лидерството.  
 Обучаемите се запознават с различните стилове на лидерството:  

урт Левин започва своите изследвания за лидерството през 1939 и се фокусира върху идентифици-
рането на три лидерски стила, които са свързани с вземането на решения, а имено: 1. Авторитарен 
(автократичен), 2. Демократичен и 3. Либерален (делегиращ, laissez-faire).  

https://www.youtube.com/watch?v=1AZMiq6Mg-k
https://www.youtube.com/watch?v=gvsiYHr573c&t=22s
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ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 

Същинска част на обучението 

 Според Левин, авторитарните лидери вземат решения, без да се консултират със 
своите екипи. Те показват авторитарно отношение, което означава, че не се допитват 
до мнението на членовете на екипите си. В експериментите на Левин, най-висока 
степен на недоволство е предизвиквала именно липсата на дискусия. 

 Когато се прилага демократичния стил, противоположно на това, което беше описано 
за авторитарния стил, лидерите въвличат своите екипи и се съветват с тях преди да 
вземат дадено решение, касаещо групата/екипа. Демократичният стил лидерство се 
оценява високо от членовете на групата/екипа, особено ако са свикнали с 
авторитарния начин на взимане на решения, който те не одобряват. При този стил 
лидерство може да възникне проблем, когато по даден въпрос се изкажат твърде 
много мнения, без да има ясен начин за взимане на разумно, окончателно решение. 

 Третият стил на лидерство е наречен либерален (Laissez-Faire). При него членовете на 
групата/екипа вземат самостоятелно решения и носят отговорност за резултатите от 
тях, а участието на лидера в този процес е сведено до минимум. Този стил работи 
добре, когато хората са мотивирани и способни да взимат самостоятелно решения, и 
когато няма нужда от цялостна координация на работния процес. 

Какво показват резултатите от експеримента на Левин с детските клубове и трите типа 
лидерство? 
От гледна точка на производителност и постигане на зададените цели: 
При клубовете с авторитарно лидерство производителността на труда е най-висока. 
Авторитарните ръководители вземат решения и издават заповеди сами, носят отговорността 
за това, осъществяват еднопосочна комуникация, потискат индивидуалната инициатива. 
Предпоставка за взетите решения са целите, които има лидерът, а не целите, които си поставят 
подчинените (децата). Експериментът на Левин показва, че в случай на отсъствие на 
авторитарния лидер, членовете на работната група бездействат и не знаят как да продължат 
по-нататък. 
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ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 
Същинска част на обучението 

 При клубовете с демократично лидерство производителността е ниска. Демократич-
ните ръководители позволяват на подчинените (децата) да участват при вземане на 
решения, делегират част от правата си, но запазват отговорността за себе си. Ръково-
дителите с демократичен стил осъществяват двупосочна комуникация, членовете на 
групата са съпричастни към целите и взетите решения. Както и при авторитарния ли-
дер, при отсъствие на лидера с демократичен стил членовете на групата не знаят какво 
да предприемат по-нататък и бездействат. 

 При клубовете с либерално лидерство производителността на труда също е ниска. Ли-
бералните (ненамесващи се) ръководители отхвърлят отговорността и предоставят ця-
лата си власт на групата. В групите с подобни лидери се откроява хоризонталната ко-
муникация. Експериментът на Левин показва, че в отсъствие на лидера групата няма 
цели и отново бездейства. 

В изследването си Курт Левин разкрива, че обемът на свършена работата е най-голям при 
авторитарното ръководство. При него обаче се забелязват редица минуси – ниска мотива-
ция, по-малка оригиналност на изпълнение на задачите, по-малка дружелюбност в гру-
пите, наличие на групово единомислие, голяма агресивност както по отношение на ръко-
водителя на групата, така и по отношение на другите членове на групата, зависимо и по-
корно поведение. За разлика от авторитарния стил, който допринася за по-голяма произ-
водителност, удовлетворението от труда е най-високо в групите с демократичен стил на 
ръководство. Ниско е удовлетворението от труда в групите с авторитарен и либерален стил 
на лидерство.  

 
 

https://www.novavizia.com/6-formi-na-vlast-na-french-i-rejvyn/
https://www.novavizia.com/grupovo-edinomislie/
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ЗАПИСКИ НА ОБУЧИТЕЛЯ 
Практическа задача 

За изпълнението на тази задача се използва следният нагледен материал на проектор:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Възможно е да се използва флипчарт лист, на който се рисува схема на човек. В групова 
дискусия се описват различните качества, които трябва да притежава активният гражданин.  
Участниците могат да бъдат разпределени по групи, като всяка група получава флипчарт лист и 
има задача в рамките на определено време да опише начина, по който си представя активния 
гражданин. Времето за работа се определя според големината на групата.  

Анатомия на активния гражданин 

Критично мислене 

Ценности, свързани с 
равенството и социал-

ната справедливост  

Способност за спо-
деляне на идеи 

Краката, с които 
да продължи нап-

ред с проектите  Управление на 
процеси  

Участие в развити-
ето на гражданското 

общество  
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Финална задача  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

След подреждането на картите следва всяка група да избере говорител, 
който да представи резултатите и връзките, които цялата група е 
направила.   
Нека след представяне на всички групи, съвместно да бъдат дискутирани 
резултатите.  

Допълнителни насоки към практическата задача 

След проведените обучения оставете време за допълнителни 
въпроси и при желание за допълнителна работа.  

След като участниците са се запознали с особеностите на гражданския лидер и познават начините, по които функционира 
държавата, както и мястото на гражданския сектор в него, можете да преминете към финалната задача. Върнете се към 
проблемите, които бяха дефинирани в първата групова работа. Участниците, в същите групи, ще планират стъпките за 
разрешаването на тези проблеми като ще следват следната структура.  

ОПИШЕТЕ:  

 КАКВИ ДЕЙСТВИЯ ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕТЕ ЗА РЕШАВАНЕТО 

 КОИ ПАРТНЬОРИ ЩЕ СА НЕОБХОДИМИ  

 КЪМ КОГО ЩЕ ГИ АДРЕСИРАТЕ 

 КОЛКО ВРЕМЕ И СРЕДСТВА ЩЕ СА НУЖНИ 

След даденото време, което може да е по-дълго, вкл. един час, всяка група представя своята работа, а останалите са приканени 
да допринесат към техните планове.  


