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ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ИЗИСКВАНИЯИЗИСКВАНИЯ



УЧЕБНИ ПРОГРАМИУЧЕБНИ ПРОГРАМИ



2.1.1. Учебна програма по2.1.1. Учебна програма по
литература за 11 класлитература за 11 клас

Непосилна задача:  учители и ученици да притежават знания заНепосилна задача:  учители и ученици да притежават знания за
“национален културен модел”“национален културен модел” -- консенсусна философия на българскатаконсенсусна философия на българската
историяистория

СвръхСвръх--общи, празни понятия, които не могат да се операционализиратобщи, празни понятия, които не могат да се операционализират
дидактически, но за сметка на това трябва да служат като изисквания къмдидактически, но за сметка на това трябва да служат като изисквания към
учители и ученициучители и ученици -- национален характер, национална съдба, националеннационален характер, национална съдба, национален
идеал.идеал.

Сблъскване на несъвместими понятийни редове:Сблъскване на несъвместими понятийни редове:
Есенциалистки понятия                         Историзиращи понятияЕсенциалистки понятия                         Историзиращи понятия
Национален характер                                Социална диференциацияНационален характер                                Социална диференциация
Национален идентичност,Национален идентичност,
самосъзнение и идеал                              Национални митовесамосъзнение и идеал                              Национални митове
валидни за                                                  Развитие и промяна, етапи,валидни за                                                  Развитие и промяна, етапи,
всяко време                                                 Контекстуализиране и функциявсяко време                                                 Контекстуализиране и функция



22.1.2.1.2

Учебната програмаУчебната програма -- сблъскване насблъскване на
противоречиви изисквания, митопротиворечиви изисквания, мито--
идеологичност  и научност/идеологичност  и научност/
подържане на твърди ценности иподържане на твърди ценности и
анализанализ
Противоречията не се забелязватПротиворечията не се забелязват
защото дискурсът езащото дискурсът е
институционален: т.е. безличен,институционален: т.е. безличен,
анонимен, автоматичен, празен.анонимен, автоматичен, празен.



2.1.3. Учебни програми в2.1.3. Учебни програми в
сравнителен плансравнителен план

Изпълнената на инерционенИзпълнената на инерционен
национализъм учебната програма понационализъм учебната програма по
български език и литературабългарски език и литература
съжителства безпроблемно с тази посъжителства безпроблемно с тази по
гражданско образование, която егражданско образование, която е
направена по англонаправена по англо--американскиамерикански
модели и чийто дискурс е граждански,модели и чийто дискурс е граждански,
либерален и мултикултурен.либерален и мултикултурен.



УЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРАУЧЕБНИЦИ ПО ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА
И ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕИ ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ



Проблем: как откритата и скритаПроблем: как откритата и скрита
програми на учебниците по литературапрограми на учебниците по литература
и история съдействат илии история съдействат или
противодействат на целите напротиводействат на целите на
гражданското образование.гражданското образование.
Хипотеза: латентен конфликт в тезиХипотеза: латентен конфликт в тези
учебници между съвременниучебници между съвременни
граждански принципи ценности играждански принципи ценности и
националистическа идеология.националистическа идеология.



Разпределяне на учебниците по една ос  между полюсите наРазпределяне на учебниците по една ос  между полюсите на
“близки до гражданските ценности” и “далечни на гражданските“близки до гражданските ценности” и “далечни на гражданските
ценности”.ценности”.

Често пъти открита декларация на граждански ценности иЧесто пъти открита декларация на граждански ценности и
понятия /нацията като гражданска общност, базирана на общапонятия /нацията като гражданска общност, базирана на обща
политическа воля, граждански права и задължения, толерантнаполитическа воля, граждански права и задължения, толерантна
към различни традиции, езици, религии, култури/към различни традиции, езици, религии, култури/ –– но под товано под това
“официално равнище”“официално равнище” –– “националистическо подсъзнание на“националистическо подсъзнание на
учебниците”.учебниците”.

НоНо -- “промъкване” на романтическо“промъкване” на романтическо--природно тълкуване наприродно тълкуване на
“нация”под официалното  /гражданското понятие се превръща в“нация”под официалното  /гражданското понятие се превръща в
политически коректно, което трябва да се каже за алиби. .политически коректно, което трябва да се каже за алиби. .



Реторически хватки, с които се внушава, че нацията е „единна”, сРеторически хватки, с които се внушава, че нацията е „единна”, с
древен произход, изконна и континуална във времето /скритодревен произход, изконна и континуална във времето /скрито
внушение че им съвпадение между етнически колективвнушение че им съвпадение между етнически колектив –– народностнародност –– ии
модерна нация/модерна нация/

Тя има своя вечна “същност”, която устоява на вековнитеТя има своя вечна “същност”, която устоява на вековните
превратности, спечелила е велика слава, гордее се с единна културнапревратности, спечелила е велика слава, гордее се с единна културна
традиция, единен език, единен пантеон от герои и пр.традиция, единен език, единен пантеон от герои и пр.

НеНе--критическа употреба на възлови националистически метафори катокритическа употреба на възлови националистически метафори като
“национален дух”, “национална ценност”, “национална същност”,“национален дух”, “национална ценност”, “национална същност”,
“национална традиция” и пр.“национална традиция” и пр.
Често и неЧесто и не--аналитично възпроизвеждане на речника от идеологическианалитично възпроизвеждане на речника от идеологически
метафори на самите произведения и източници от епохата наметафори на самите произведения и източници от епохата на
българското Възраждане и зрелия български национализъм.българското Възраждане и зрелия български национализъм.



Отделни учебници по гражданскоОтделни учебници по гражданско
образование, които дават “правоверни”образование, които дават “правоверни”
деде--митологизиращи есенциалисткотомитологизиращи есенциалисткото
понятие за нация. Други понятия,понятие за нация. Други понятия,
метафори, реторика.метафори, реторика.



УЧИТЕЛСКИ ПРАКТИКИУЧИТЕЛСКИ ПРАКТИКИ



Общ изводОбщ извод –– напреженията между скритите и явни националнинапреженията между скритите и явни национални
програми и програмата за гражданско образование сепрограми и програмата за гражданско образование се
задълбочава на равнището на учителските практики.задълбочава на равнището на учителските практики.

Системата не прави разлики между добри учители, коитоСистемата не прави разлики между добри учители, които
преподават граждански ценности,  такива, които не правят товапреподават граждански ценности,  такива, които не правят това
и такива, които активно им противодействат.и такива, които активно им противодействат.

Голяма част от учителите по БЕЛ и история не осъзнаватГоляма част от учителите по БЕЛ и история не осъзнават
национализма като проблем, противопоставен на гражданскотонационализма като проблем, противопоставен на гражданското
образование.образование.

Има малка група учители в “нелегална съпротива” срещуИма малка група учители в “нелегална съпротива” срещу
гражданските ценности.гражданските ценности.
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