
Примерни задачи по 
гражданско образование

Въведение



1) Задача за работа в екип (15 мин)
Потърсете в речниците пред вас думите: 

гражданин, образование, общество

За целта:
- Разделете се в отбори по трима;
- Разпределете следните роли: 
❏ кой ще търси думите; 
❏ кой ще ги диктува;
❏ кой ще ги записва.

- Съставете ваша дефиниция за гражданско образование и я 
запишете.

❏Разполагате с 10 минути.



2) Упражнение по гражданска активност (15’)

Има ли нужда от подобни комисии във вашия клас? 
Например:
❏ Комисия за борба с мързела
❏ Комисия за здравно и сексуално образование
❏ Комисия за ограничаване на тютюнопушенето

Ако да, какъв човек бихте избрали за председател? 

За домашна работа: 
Помислете от каква друга комисия има нужда вашия клас и 
съставете кратка реч (1 мин.), с която да убедите съучениците 
си да ви изберат за председател.

По избор: подгответе свой плакат и/или рекламно видео!



3) Прочетете текст А и текст Б и отговорете на 
въпросите (15’)

Текст А
Чл. 53.
(1) Всеки има право на образование.
(2) Училищното обучение до 16-годишна възраст е 
задължително.
(3) Основното и средното образование в държавните и 
общинските училища е безплатно.

Конституция, Обн., ДВ, бр. 56 от 13.07.1991 г., в сила от 
13.07.1991 г.

Източник: https://www.parliament.bg/bg/const 

https://www.parliament.bg/bg/const


Текст Б

„- Какво преподава?
- Не ми е известно – признава учителят. – Тя казва, че е 
мислене, но аз не знам как се преподава това. Сметката 
е един морков, благодаря.

Когато наближи, Тифани видя малка бележка, закачена с 
карфица на палатката. Надписът на нея по-скоро 
прошепваше, отколкото оповестяваше:

…
-  Имаш ли още яйца?
- Свършиха, но…
- В такъв случай и просветата свърши.“

Из „Волният Народец“, Тери Пратчет

МОГА ДА ВИ ДАМ УРОК, 
КОЙТО НЕ СЕ ЗАБРАВЯ 

ЛЕСНО.



Въпроси към текстовете (1)

1. Образованието е:
a) Право; 
b) Задължение. 

2. Училищното обучение до 16-годишна възраст е:
a) Безплатно;
b) Задължително; 
c) Доброволно;
d) Платено

3. Сравнете стила и вида образование в текст А и текст Б:

стил: правна/художествена литература

вид образование: безплатно и задължително/платено и избираемо



Въпроси към текстовете (2)

4. Какви според Вас са аргументите зад решението училищното образование да 
бъде безплатно за лица до 16 годишна възраст?

…………………………………………………………………

5. Кога свършва просветата според текста на Тери Пратчет, а според Вас? 
………………………………………………………………....

6. Какви според Вас аргументи стоят зад идеята образованието да бъде 
платено?

…………………………………………………………..............

7. Важни ли са нещата, за които говорихме досега и защо?

……………………………………………………………………


