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Учебна програма: Инструмент 8 ключови компетенции за учене през целия живот 

Партньор: Сдружение социална политика, Литва 

Модул номер: 6 

Заглавие на модула: Социални и граждански компетенции 

Брой дидактически единици: 7 

Автор: 

Екип на сдружението 

Контакти в случай на възникнали въпроси или нужда от подкрепа: 

spg@spg.lt  

Обща продължителност на модула: 16 академични часа 

Теория: 5 часа 

Упражнения, практика: 10 часа 

Обобщение, самооценка: 1 час 

Документи за успешно завършен курс: СЕРТИФИКАТ  

Форма на модула: Задължителен 

Кредити: 1 

Предпоставки за участие:  

- Основни познания по майчин език. 

- Основна грамотност: четене и писане 

- Основна компютърна грамотност (за електронно обучение) 

Целева група: 

Възрастни с липса на основно обучение или с образователни липси, както и тези в 

риск от социално изключване: имигранти; хора, преждевременно напуснали 

училище; възрастни над 55 години; млади хора с криминално минало; 

нискоквалифицирани работници и т.н. 

Знания, които ще се усвоят:  

-  Запознаване с личностните умения, нагласи и поведение, които задвижват 

израстването и възможностите на човека.  

-  Запознаване с ключови социални и граждански умения: способност за 

общуване, управляване на информация, размишление върху и решаване на 

проблеми, отговорност, приспособимост, работа в екип. 

mailto:spg@spg.lt
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- Осведоменост за приложението на  социалните и граждански умения в: 

трудовата заетост; откриването на нови възможности, изграждането на 

общността. 

Умения за: 

- общуване; 

- управляване на иформация; 

- обмисляне и решаване на проблеми; 

- отговорност; 

- приспособимост; 

- работа в екип. 

Начин на мислене: 

- Демонстриране на положително отношение към ученето през целия живот; 

- Положителна нагласа към себе си и самоувереност; 

- Честност и етика при справянето с хора, проблеми и ситуации; 

- Социална отговорност и принос към обществото. 

Методология за предоставяне на обучението: 

 - Наставляване лице в лице 

- Смесено обучение 

- Електронно обучение (във втората фаза на предоставяне на учебната 

програма) 

Оценка на обучението: 

 - Въпросници за оценяване на учебното съдържание и методите на обучение 

 - Онлайн тестове (избор на верния отговор; вярно/грешно и т.н) 
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Съдържание на Модула 

 

Дидактическа единица Тема Часове 

 

Основни определения: понятието 

'социални умения' 

Ролята на социалните умения за 

личностното развитие 

 

Дидактическа единица 1. 

Социални и граждански 

умения Усвояването на социални умения като 

приоритет на ЕС 

1 час 

Четене и разбиране на информация, 

представена в различни формати 

Да говорим така, че другите да 

внимават и разбират 

 

Дидактическа единица 2. 

Комуникативни умения 

Слушане и задаване на въпроси с цел 

разбиране и оценяване гледната точка 

на другите 

3 часа 

Откриване, събиране и организиране на 

информация 

Дидактическа единица 3. 

Управление на 

информацията Представяне на информация 
1 час 

Оценяване на ситуациите и 

идентифициране на проблемите 

Идентифициране на причините за 

проблема 

Оценка на решенията 

Дидактическа единица 4. 

 

Обмисляне и решаване 

на проблеми 

Проверка дали решението действа и 

търсене на възможности за подобрение 

3 часа 

Дидактическа единица 5. 

Поемане на отговорност 

Поставяне на цели и приоритети, 

балансирайки работата и личния живот 
3 часа 
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Планиране и управляване на времето, 

парите и другите източници за 

постигане на целите 

Поемане на отговорност за собствените 

действия 

 

Бъдете социално отговорни и 

допринасяйте за вашето общество 

 

Бъдете открити и отговаряйте 

конструктивно на промените 

Учете се от грешките си и приемайте 

обратна връзка 

Дидактическа единица 6. 

 

Приспособимост 

 

Справете се с несигурността 

2 часа 

Дидактическа единица 7. 

Работа в екип 

 

Разбиране за работата в рамките на 

една група 2 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 www.keycompetenceskit.eu  
 
 

 
 
 
 
Партньори по проекта: 

 

   
 

   
 

  
 
  Асоцииран партньор: 
 

 
 
Координатор на проекта: 
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