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А Н О Т А Ц И Я  

на СДК „Учител по Религия“ 

 

Задочната следдипломна квалификация, курс за преквалификация за 

придобиване на допълнителна професионална квалификация „Учител по 

Религия  - Християнство” за завършили висше педагогическо образование 

– ПНУП, НУПЧЕ и ПУП - ОКС „Бакалавър” и „Магистър”, даваща 

правоспособност на завършилите я успешно и легитимно да провеждат 

обучението по СИП и ЗИП „Религия ”.  

Включването в квалификационната форма става по документи.  

Приложената в края учебна програма е съобразена с изискванията на 

актуалната НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на 

професионална квалификация „учител" - Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 

г., в сила от учебната 2017/2018 година, приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 

г. 

 

Законосъобразност: 

 

Прилагане на извлечения от сега действащата нормативна уредба по 

темата с коментар.  

 

Конституция на Република България  

 

Чл.13, ал. 1: “Вероизповеданията са свободни.”; ал. 2: “Религиозните 

институции са отделени от държавата.”; ал. 3: “Традиционна религия  в 

Република България е източноправославното вероизповедание.” 

Във връзка с ал. 3 следва да се направи уточнението, че подборът на 

изучаваните богословски дисциплини в програмата на специализацията и 
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преподавателите ще бъдат от православните богословски факултети, като 

ще се вземе в предвид следното: 

Чл.37, ал. 1: “Свободата на съвестта, свободата на мисълта и 

изборът на вероизповедание и на религиозни или атеистични възгледи 

са ненакърними. Държавата съдейства за поддържане на търпимост и 

уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и 

между вярващи и невярващи.”  

 

Закон за вероизповеданията:   

 

Чл.2, ал. 1: “Правото на вероизповедание е основно, абсолютно, 

субективно, лично и ненакърнимо.” “Правото на вероизповедание включва 

правото на всеки свободно да формира религиозните си убеждения, както 

и да избира, променя и изповядва – съответно практикува – свободно 

своето вероизповедание, индивидуално или колективно, публично или 

частно, чрез богослужение, обучение, обреди и ритуали.”  

 

 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование  

Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.:  

 

Религиозното различие функционира в условията на светски 

характер на образованието:  

Чл. 11. (1) Предучилищното и училищното образование в Република 

България е светско.  

(2) В системата на предучилищното и училищното образование не се 

допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини. 

Чл. 76. (4) В процеса на училищното образование религиите се 

изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното 

съдържание на различни учебни предмети. При условията и по реда на 
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този закон в процеса на училищното образование може да се изучава и 

учебният предмет Религия . 

(5) В процеса на училищното образование може да се изучават и 

учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното 

и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на 

личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и 

околната среда, учебни предмети, които формират национално 

самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, 

като разширяват и допълват съдържание, което присъства 

интегрирано в други учебни предмети.    

 

Мотивите за организирането на специализацията са изцяло 

съобразени със следните извлечения от ЗАКОНА за предучилищното и 

училищното образование: 

 

Раздел ІІІ 

Цели на предучилищното и училищното образование 

Чл. 5. (1) Основните цели на предучилищното и училищното 

образование са: 

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и 

физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите 

му; 

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална 

идентичност; 

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна 

личностна и професионална реализация и активен граждански живот 

в съвременните общности;  
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НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната 

подготовка - Обн. - ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.  

 

В изброените области на компетентност и очаквани резултати от 

обучението (знания, умения и отношения) и връзката им с отделни 

ключови компетентности е регламентирано по отношение на религиозното 

образование следното: 

В област на компетентност „Национално и културно наследство“ в 

резултат на обучението ученикът трябва да усвои знания, умения и 

отношения да разбира ролята на езика, религията и традициите за 

съхраняването и развитието на българския народ; в област на 

компетентност: „културно наследство“  - знания, умения и отношения да 

определя принадлежност към общност въз основа на езика и 

религията; в област на компетентност: „познание и реалност“ – да познава 

спецификата на философското познание за реалността, основни понятия и 

теории на философията, мислене и съществуващо/битие, език, познание, 

метод, истина, наука, култура и природа, живот и смърт, смисъл, 

секуларност и религия; в област на компетентност „Изкуството и 

неговата история“ да анализира връзките на изкуствата с религията, 

науката, философията, популярната култура и медиите. 

 

НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

 

Чл. 8. (1) В избираемите учебни часове на учебния план може да се 

осъществява обучение за придобиване на: 

……. 

3. разширена подготовка по общообразователни учебни 

предмети, включени в раздел А; 

……. 
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6. специализирана подготовка; 

….. 

10. подготовка по учебния предмет религия; 

11. подготовка по учебни предмети от областта на глобалното, 

гражданското, здравното и интеркултурното образование, 

предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, 

защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, 

които формират национално самочувствие, патриотичен дух и 

родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват 

съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети. 

Чл. 10. (1) Във факултативните учебни часове се придобива 

допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, модули и/или 

дейности, които училището може да предложи отговарящи на 

интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им, и 

може да се извършва обучение по майчин език, религия, хореография и по 

чужд език, различен от посочените в държавния образователен стандарт за 

общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт за 

профилирана подготовка. 

 

НАРЕДБА № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, 

учебниците и учебните помагала 

Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г.; изм. и 

доп., бр. 33 от 25.04.2017 г., в сила от 25.04.2017 г.  

 

Според тази Наредба по отношение на религиозното образование 

трябва да се отбележи следното:  

Чл. 5. Според предназначението си учебниците са за обучение по: 

…… 
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Чл. 22. Съдържанието на учебника по майчин език, по религия и по 

хореография трябва да отговаря напълно на съответната учебна програма 

по отношение на учебното съдържание (теми, компетентности като 

очаквани резултати от обучението по съответните теми, нови понятия). 

……. 

3. учебните предмети майчин език, религия и хореография; 

 

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование 

Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. 

 

Глава трета 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Раздел I 

Съдържание на предучилищното образование 

Чл. 27. Предучилищното образование полага основите за учене през 

целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, 

духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото 

развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на 

педагогическото взаимодействие. 

Чл. 28. (1) Предучилищното образование създава условия за: 

1. цялостно развитие на детската личност; 

При планирането на дейностите по образователно направление 

„околен свят", образователно ядро „културни и национални 

ценности“, образователно направление „музика", образователно 

направление „български език и литература" се осигурява запознаване с 

националните ценности и традиции с цел съхраняване и утвърждаване на 

националната идентичност. 

 

НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка 

Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г. 

  

В Приложение № 8 към чл. 4, ал. 1, т. 8 са формулирани 

изискванията за резултатите от обучението по философия за придобиване 

на профилирана подготовка като са поставени и специфичните цели на 
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обучението по предмета философия. Във връзка с темата за религиозното 

образование трябва да се отбележат следните: 

· Утвърждаване на автономна и социално отговорна личност. 

· Развиване на философичен стил на мислене, съдействащ за 

самостоятелност, критичност, креативност, систематичност и 

последователност. 

· Подготовка на ученика за вземане на обосновани решения, 

свързани с неговата професионална реализация и социална изява. 

· Изграждане на умения за ориентиране в сложността и 

многообразието в мисленето и поведението на хората и успешно справяне 

с житейски проблеми. 

· Разширяване и развитие на уменията за практическо прилагане на 

философските знания, придобити в задължителната подготовка. 

 От съдържанието на задължителните модули най-ясна е връзката в 

МОДУЛ 2 „Философия и ценности“ и по-конкретно в област на 

компетентност „Личност и ценности“ къде се очаква в резултат на 

обучението си ученикът да усвои знания, умения и отношения да 

разграничава различните функции на ценностите в областите на 

морала, религията, политиката, естетиката и социалните отношения. 

 

Приложение № 13 към чл. 4, ал. 1, т. 13 са изложени 

изискванията за резултатите от обучението по изобразително изкуство 

за придобиване на профилирана подготовка. 

Специфични цели на обучението по изобразително изкуство са: 

· Развиване на художествената култура на учениците чрез усвояване 

на фундаментални знания от теория и история на изобразителните 

изкуства. 

· Стимулиране на способности за творческо себеизразяване чрез 

прилагане на базисни изобразителни изразни средства. 
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· Коментиране на визуалната култура като част от системата на 

съвременната култура. 

· Разбиране ролята на визуалната култура като съществен фактор в 

глобализацията на съвременния свят. 

В задължителните модули и по-конкретно МОДУЛ 2 – „Изкуство и 

изразни средства“ в област на компетентност „Изкуство и религия“, в 

резултат на обучението си ученикът трябва да придобие знания, умения и 

отношения да определя влиянието на религията върху съдържанието и 

изразните средства на изобразителното изкуство; да демонстрира 

разбиране за ролята на изкуството като средство за разпространение и 

влияние на религиите в обществото; да коментира многообразието на 

митологични и религиозни теми и сюжети през различни исторически 

епохи. 

 

Тази специализация подготвя и за провеждане на обучението по 

учебния предмет "Религия " съгласно ИНСТРУКЦИЯ № 2 от 

23.06.2003 г. за провеждане на обучението по учебен предмет "Религия 

" - издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 

60 от 4.07.2003 г., в сила от 4.07.2003 г., изм., бр. 106 от 23.12.2014 г. 

(Библиотека закони - АПИС, т. 4, р. 1, № 8) – извлечение 

Основните положения в нея са следните: 

 

Чл. 2 "Учениците от първи до дванадесети клас имат право да 

изучават учебния предмет "Религия" в часовете за 

задължителноизбираема и/или свободноизбираема подготовка."  

Чл. 11 "Учители по учебния предмет "Религия " могат да бъдат 

лица, които притежават висше образование от областта "хуманитарни 

науки" – професионално направление "Религия  и теология", начални 

учители, завършили обучение в курс по Религия  в богословските 
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факултети на висшите училища в Република България или лица, 

завършили Висшия ислямски институт."  

ВАЖНО: На основанието на член 11 от Инструкцията, 

Педагогическият факултет на Тракийският университет има правото да 

организира курс за допълнителна квалификация за детски и начални 

учители с правоспособност да преподават ЗИП и СИП „Религия ”, като 

учебната програма и обезпечаването на квалифицирани преподаватели 

става със съдействието на богословските факултети в България. 

 

Цели, компетенции и възможна реализация на придобитите 

знания 

 

Освен изброените по-горе компетенции и възможна реализация, 

целта на тази специализация е повишаване на квалификацията на 

обучаваните и придобиване на допълнителна професионална 

подготовка по теория и практика на съвременното училищно православно 

образование. За настоящия момент това е изключително актуално във 

връзка с възможността да се провеждат учебни занимания по предмет 

„Религия ”, както в обучението в предучилищната възраст по одобрена 

програма на МОН и по одобреното учебно помагало с протокол № 11 от 

04.10.1999 г. на МОН – „Религиозното възпитание на децата от 

предучилищна възраст. Ръководство за учителя“ с автор проф. д-р Емилия 

Василева, така също и като СИП или ЗИП „Религия”.  

Освен това в конкретната историческа и социална обстановка в 

България всяко едно обучение по Религия  не трябва да се затваря 

единствено в границите на традиционното за страната ни вероизповедание 

– източното православно християнство, нито пък да се пречупва 

единствено през призмата на светския характер на училищното 

образование. Отчитайки историческата роля на Българската Православна 
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Църква и плодотворното й влияние върху просперитета на българския 

народ през вековете, обучението на подрастващото поколение още в 

предучилищната и началната възраст би следвало да е съобразено с 

националните образователно-възпитателни традиции и особено в 

полагането основите на уникалната ни национална идентичност в 

общочовешката цивилизация. 

От друга страна, културното и религиозното образование са 

предпоставки за осъзнатото общуване със собствената културна традиция 

и за срещата с различното. Само когато образованието и възпитанието 

включват културното и религиозното измерение, може да се създаде 

предпоставка за това, хората с различни религиозни възгледи и различна 

културна идентичност да се научат и най-важното да желаят да живеят 

заедно. Религиозното образование може да задоволи жаждата за знание 

възраждащата се духовност в региона, от който традиционно са студентите 

на Педагогическия факултет на Тракийския университет и да допринесе за 

междукултурното, междуетническото и междурелигиозното съжителство. 

В следдипломната квалификация са включени адаптирани за 

педагогически цели версии на фундаменталните учебни дисциплини от 

основните дялове от православното богословско образование – Библейско, 

Систематическо, Историческо и Практическо богословие. Целта е 

обучаващите се да усвоят необходимите знания, умения и нагласи за 

професионална реализация в практиката на съвременното училищно 

образование в частност, но им дават и необходимата специализирана, 

задълбочена подготовка като предпоставка за реализация на образователни 

и възпитателни инициативи и дейности в християнски-религиозен 

контекст в българската образователна система. 

В списъкът на задължителните дисциплини, които гарантират 

усвояването на тези специфичните знания, които са необходими за 

успешно педагогическо интерпретиране на обичайното съдържание по 
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предмет „Религия“ в българските детски градини и основни училища са 

предложени дисциплините: Въведение в богословските дисциплини 

(Библеистика ( Исагогика и херменевтика на Стар и Нов Завет), Литургика 

(история и същност на богослужения, ритуали, празници), Основи на 

православното християнство, Психология на религиозното образование, 

Религиозна педагогика и Методика на религиозното 

възпитание/обучението по Религия (в детската градина, в основното 

училище, прицърковните училища), обучението по Религия в контекста на 

приобщаващото образование и интеркултурното образование, Религиозна 

литература за деца и старобългарска книжнина. Педагогическите 

технологии на играта и обучението по конструиране и технологии 

(Подготовка на сценарии и материали за празници и тържества, 

Педагогически аспекти на общностните празници в България), История на 

българската православна църква и религиозните общности в България, 

Информационни и комуникационни технологии в обучението по Религия.  

Като избираеми са предложени за избор следните педагогически, 

психологически и частно-дидактически дисциплини: Неформално 

религиозно образование (Извънкласни и извънучилищни дейности, 

Поклоннически/религиозен туризъм), Религиозното образование в Европа 

– педагогически модели и практики, Християнска социология, 

антропология, етика и философия, а от  Интердисциплинарните и 

приложно-експериментални дисциплини, ориентирани към ключови 

компетентности и свързани с професионално-педагогическата реализация 

на учителите: Християнско изкуство – иконопис, стенопис, приложни 

изкуства, Църковната музика в обучението по Религия, Адаптиране на 

религиозни текстове в обучението. За факултативно изучаване са 

предложени за избор учебните дисциплини: История на религиите, 

Християнското семейство, Християнска социална педагогика - Диакония 

(Работа със семейства и уязвими групи). 
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Специализацията е с продължителност 2 /два/ семестъра. Занятията 

се планират в почивните дни или във ваканционно за учителите време. 

В обучението участват хабилитирани преподаватели /доценти и 

професори/, главни асистенти и асистенти /доктори/ и хонорувани 

преподаватели от практиката.  

Хоспетиране и текущата педагогическа практика се осъществяват по 

дисциплините „Методика на религиозното възпитание в детската градина“, 

„Методика на обучението по Религия   в основното училище“, „Методика 

на обучението в прицърковните училища“, извън общия им хорариум, 

представен в Раздел I.  

Стажантската педагогическа практика се провежда в два цикъла: по 

местоживеене (в общообразователни училища и детски градини с 

организирани СИП, ЗИП по Религия   и/или прицърковни неделни 

училища) (с хорариум от 30 часа) и в базови (общообразователни училища 

и детски градини с организирани СИП, ЗИП по Религия   и/или 

прицърковни неделни училища) в гр. Стара Загора (15 часа). 

Текущата практика /4.2/ и стажантската практика /4.3/ се признават 

на специализанти с представен трудов договор по Наредба № 12 на МОН. 

Специализанти, които не могат да представят трудов договор по Наредба 

№ 12 на МОН ще заплащат допълнително по 300 лв. 

Обучението за придобиване на допълнителна професионална 

квалификация „Учител по Религия” завършва с Интегриран практико-

приложен държавен изпит. Държавният изпит се състои от провеждане на 

педагогическа ситуация по религиозно възпитание в детска градина или 

урок по СИП/ЗИП „Религия “ в общообразователно училище от стажант-

учителя (специализант), защитена пред изпитна комисия. Завършилите 

успешно следдипломната квалификация получават свидетелство за 

професионална квалификация „Учител по Религия  - Християнство” и 
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Писмено свидетелство – Благословение от Негово Високопреосвещенство 

Старозагорски митрополит Киприян, даващо на притежателя му 

правоспособност да провежда уроци и беседи с православно-богословско 

съдържание и общообразователна религиозна тематика в училищни и 

извънучилищни форми в духа на традиционното за България 

вероизповедание – православното християнство и българските 

образователно-възпитателните традиции. 

 


