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

Партньор: Институт за професионално обучение, Австрия  

Модул номер: 8 

Заглавие на модула: Културно съзнание и прояви 

Брой дидактически единици: 6 

Автори: Марлис Ауер, Моника Прамритер, Биргит Капс 

Контакти в случай на възникнали въпроси или нужда от подкрепа: 

marlies.auer@bfi-ooe.at  

Обща продължителност на модула: 16 академични часа 

Теория: приблизително 4 часа 

Упражнения, практика: приблизително 10 часа 

Обобщение, самооценка: приблизително 2 часа 

Документи за успешно завършен курс: СЕРТИФИКАТ  

Форма на модула: Задължителен 

Кредити: 1 

 

Предпоставки за участие:  

- Грамотност 

- Основни познания по майчин език 

- Достъп до компютър и интернет 

- Основни компютърни умения 

 

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:  

-  Основни знания за различни културни понятия.  

-  Основни знания за историята на културата. 

-  Съзнаване важното значение на културата във всекидневния живот. 

-  Съзнаване разликата между културата и религията. 
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- Осъзнаване на различни форми и възможности за изразяване на идеи, 

емоции и преживявания. 

-  Осъзнаване значението на културата в ежедневието. 

-  Осъзнаване значението на културата и образованието в обществото. 

-  Осъзнаване на разнообразието от възможности, които креативните умения 

могат да разкрият в професионален контекст. 

 

Умения: 

- Умения за споделяне и обсъждане на различни културни понятия с другите. 

- Умения за разсъждаване върху нечий културни ценности и прояви. 

 

Начин на мислене: 

- Развиване на положително отношение към и разбиране за различни 

културни прояви; 

- Предразположение за изслушване на чужди мнения и аргументи и тяхното 

приемане;  

-  Увереност в изразяването на идеи, мнения, ценности и убеждения; 

- Предразположение към наслаждаване на културните прояви и към 

оценяване на тяхното важно значение за обществото. 

  

Методология за предоставяне на обучението: 

 -  Първоначално: Наставляване лице в лице и дискусии 

- Фаза на подпомогнато от обучител онлайн обучение, размишление и 

дискусии 

-  Обобщение: Размишление и трансфер (или лице в лице, или онлайн). 

 

Оценка на обучението: 

- Размишление  
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Съдържание на Модула 

 

Дидактическа единица Тема Часове 

 

Определение за култура 

Размишление върху собствените 

културни образи и подходи и споделяне 

на тези гледни точки с другите 

Въведение в културните понятия 

Въведение в история на културата 

 

Култура: понятия и 

подходи 

Разлика между култура и религия 

4  

Форми за изразяване на идеи, емоции и 

преживявания 

Демонстриране на широк спектър от 

примери за културни прояви в различни 

среди (т.е. музика, зрителни 

изкуства...) 
Културна проява 

Размишление върху собствените форми 

на изразяване, описвайки собствения 

културен начин на живот, споделяйки и 

обсъждайки тези идеи с другите 

5  

Връзка между културата и 

образованието 

Значението на културата и 

образованието за обществото 

Култура-образование-

идентичност 

Значение на образованието в нечий 

собствен културен контекст, т.е.: 

Колко приложимо е образованието в 

нашия живот и в този на нашето 

семейство и приятели? 

В какво отношение Инструментът за 

2  
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 ключовите компетенции променя 

значението на и достъпа до 

образованието? 

 

Определение за творчество  

Креативност в 

професионален 

контекст 

Прехвърляне на творческите умения от 

културна проява в професионален 

контекст 

3  

Размишление върху научените и 

преживените понятия, идеи и факти 
Размишление 

Размишление върху учебния процес и 

ситуацията на смесено учене 

2  
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Партньори по проекта: 

 

   
 

   
 

  
 
  Асоцииран партньор: 
 

 
 
Координатор на проекта: 
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