
О Т Ч Е Т  

 

На Центъра по Гражданско образование, катедра „Социална работа“, 

Факултет по педагогика за периода – декември, 2019 – декември, 2020 

г. 

 

1. Проучване на опита на международни и национални 

неправителствени организации, реализиращи гражданска 

активност (права на човека, антикорупционни  законодателни 

дейности и проекцията им в работата на институциите, 

екологични инициативи и проекти и пр.). 

2. Участие в научно-практическа конференция „Завръщащите се 

мигранти.Европейски и български перспективи“, организирана 

от катедра „Икономическа социология“ и Институт за 

икономически изследвания, БАН, София, УНСС, 28.02.2020.  

3. Популяризиране на актуални за образователната ни система 

теми, свързани с гражданското образование на учениците от 

средното училище – „За подготовката на учителите по 

Гражданско образование“ – сп. Управление и образование“, кн.3, 

том 16,  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бургас. 

4. Експертно-оценителна дейност – участие в научно жури с цел 

преглед на добри практики (описани от учители в детски градини 

и средни училища, педагогически съветници, директори на 

детски градини и  профилирани училища, вкл. професионални 

гимназии от всички региони на страната) по темата 

„Образователната интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства“. Организатори: МОН, СБУ 

(септември-октомври 2020 г. ). 

5. Проучване на потребностите от допълнителна подготовка на 

педагогическите специалисти от предучилищното и училищното 

образование  в сферата на усвояването на граждански ценности 

от децата и учениците. (В рамките на проектна дейност, посветена 

на продължаващата квалификация на учители, директори и пр. 

педагогически специалисти в България, МОН, 2020). 

6. Сътрудничество с други научно-изследователски центрове, 

лаборатории и пр. в рамките на проектни дейности, организиране 

на форуми (онлайн). Публикуване на резултати от теоретико-

емпирично проучване на тема: „Теоретични основи и 



практически полета на неформалното гражданско образование“ в 

сб. Практически полета на неформалното образование. 

Ценностно-функционален анализ на практиките за неформално 

образование в България“, София, Унив. изд. 2020/2021.  

7. Подготовка на онлайн кръгла маса на тема „13 години България 

член на Европейския съюз“ с участието на студенти от спец. 

Педагогика, Социални дейности и Неформално образование от 

Факултета по педагогика и студенти от Юридическия факултет 

на Университета. Модератори: доц. д-р Иван Стойнев (ЮФ), 

хон.ас д-р Жулиета Борин, доц. д-р Лиляна Стракова.  

8. Планирано обсъждане през м. януари 2021 г. на развитието на 

Центъра по гражданско образование. 

 

Декември, 2020                                                        

Ръководител на ЦГО: 

Доц.д-р Л. Стракова 

             


		2020-12-13T13:36:52+0200
	Lilyana Ivanova Strakova




