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Abstract

Young people form their attitudes and perceptions of their role as citizens,
participating in various activities at home, at school, in the classroom and
in the wider community. Their knowledge, competencies, attitudes and
values are influenced by the community to which they belong, the family
environment and the circle of friends, but also by their personal
characteristics. The paper points out values as a function of social relations
and as a product of socio-historical development.
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На ценности не можеш да се научиш - ценностите трябва да се преживеят.
Виктор Франкъл
Ценностите са в основата на цялостното поведение на човека, на реакциите
му в различни ситуации. Te са компасът, задаващ посоката, в която желае да се
движи. Цялото многообразие от предмети на човешката дейност, природни
явления и обществени отношения, в това число познанието и творчеството като
резултат и дейност, могат да придобият качеството на „ценност”. Те могат да бъдат
оценявани като добро/зло, истина/неистина, правилно/грешно, красота/грозота,
допустимо/забранено, справедливо/несправедливо и пр.
Запознайте учениците с притчата
„Ситата на Сократ“1
Веднъж един човек отишъл при Сократ:
– Знаеш ли какво научих току-що за един
твой приятел?
– Чакай малко – спрял го Сократ. – Преди да
ми разкажеш, иска ми се да направя
проверката с трите сита.
– Трите сита ли? – зачудил се човекът.
– Ами да – казал Сократ. – Преди да разказваш разни неща зад гърба на
другите, хубаво е да помислиш какво се готвиш да кажеш. Това наричам
„проверка с трите сита”. Първо е ситото на истината. Проверил ли си дали това,
което искаш да ми кажеш, е вярно?
– Не, просто чух другите да говорят...
– Значи не знаеш дали е вярно. Да пробваме с второто сито, то е ситото на
добротата. Това, което ще ми разкажеш за приятеля ми, нещо хубаво ли е?
– Ами не, напротив!
– Значи – продължил Сократ – искаш да ми разкажеш лоши неща за мой
приятел, без дори да знаеш дали са верни. Но може би ще успееш да минеш

Притчи
https://mravkite.weebly.com/105510561048105810631048/category/10581056104810581045
-1057104810581040
1

© RCE

2|

успешно проверката, защото остава последното сито – на ползата. Ще ми бъде ли
от полза да ми разкажеш това, което си научил за приятеля ми?
– Хм... Всъщност – не особено.
– Тогава – заключил Сократ – ако това, което имаш да ми казваш, не е нито
вярно, нито хубаво, нито полезно, защо въобще ще ми го казваш?
Обсъдете с учениците:
- Какво е добро и лошо, правилно и неправилно, желано и нежелано, за
фактора ѝм към решенията и поведението на човека.
- Какво е важно при взаимоотношенията между хората? Какво е ценно за
учениците, а от там и какво е „ценност”?
- Кои са ценностите, представени в „Ситата на Сократ“?

- Каква е тяхната проекция днес?
- От какви принципи се ръководят учениците в своето поведение на
различни места и при различни ситуации? Важат ли тези ценности за поведението
на отделните ученици? Какви други ценности познават и приемат?
1. Какво е ценност?
а/

Ценността

като

отражение

на

потребността на човека
Дейността на човека е обусловена от
неговите

цели,

потребности,

интереси,

т.е.

от

идеали,

ценностите.

желания,
Те

са

определени негови възгледи и представи за
живота и за целия свят. Ценностите се явяват отношението на човека към дадена
вещ или желано явление, отношение което е определено както от свойствата на
вещта или желаното явление, така и от характера на потребността, които често се
оказват в пряка или косвена зависимост от състоянието на обществото.
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Дори когато ценността е „въображаема” или просто „желана”, тя е нещо
обективно във въображаемата представа за нея, в нейната желана реалност.
Затова приемаме ценността като обективна именно или поради нейното обективно
съществуване, или поради необходимостта от съществуването ѝ като обективна
потребност, обърната към човека за да го задоволи.2
Фиг. 1. Ценностите – нещата с най-голяма стойност в живота на човека
Ценността

се

явява

стойността,

която материалните обекти или явления
имат

за

човека.

Тя

съществува

само

когато човекът приема тяхна всестранна
същност

и

я

преобразува

спрямо

собствените си природни заложби. В този
аспект ценността е „специфична форма
на проявление на отношението между
обект/субект,

явление

/субект,

като

свойствата на обекта или явлението се
оценяват в зависимост от това как те удовлетворяват потребностите на субекта.3
Ценностите са важни и трайни убеждения или идеали, споделяни от хората
за това какво е добро или лошо, желателно или нежелателно, правилно или
неправилно.
Ценността не се "придава" от човека. Тя произтича от обективната
способност

на

вещта

или

явлението

да

задоволява

човешки

потребности,

обусловени от природните особености на човека и от социалните условия.
б/ Ценосттите като норма на поведение

4

Поведението на хората в обществото и в
ситуации се определя от определен набор от
причини. Въз основа на техните стойности, т.е.
ценности, човек изпълнява едно или друго
2

Perry, R., Realms of Value, Cambridge, 1994, p.2-3

3

Шаров, А.В. Трансформация ценностей в меняющемся мире, 2003, с.50

4

David Morales, La ética a moral en la Ngeniería, 2019

© RCE

4|

действие. Понякога хората не могат да обяснят своите постъпки, тъй като те имат
приоритетни

възгледи,

които

се

съхраняват

на

подсъзнателно

ниво,

т.е.

определени ценности, които влияят на поведението. Известният изследовател на
ценностите М. Рокич ги определя като значими за начина на поведение, като
съществени цели на съществуването, като съществуващи, но необвързани с
конкретната ситуация, като вярвания за „идеалните начини на поведение или
идеални крайни цели”.5
2. Ценността - функция на социалните отношения
В своята дейност човек влизат в досег с множество процеси, явления,
предмети и хора. Той става част от социум

6

- социална група. В тази практика

възникват обществените норми - правилата,
които

регулират

дейността,

поведението

както на групата, така и на отделния човек
спрямо обществото като цяло. Системата от
тях регламентира личното поведение и това
на социалната група в утвърждаването и
реализацията на ценностите.

Например нормите в едно семейство /като
социална група в обществото/ са с ценностна
насоченост,

определена

от

разбирането

на

неговите членове за значимото за съвместната
дейност, както и от установеното общественоценно в цялостната система, в която се намира то.
Затова се казва, че ценността е социална мяра, определяща доколко
човекът е овладял законите, в рамките на които е неговото социално развитие.
3. Ценността - социално-исторически продукт
Ценностите не са собственост на индивида. Много често потребностите са
социално-исторически продукт. Например чувството за морал, справедливост,
5

Rokeach, M., Understanding human values, London, 1981, с.295

Социумът е голяма група от хора, които обединяват общи морални принципи, отношение
към света и към себе си. В тази група винаги има единна система от ценности и идеологии,
еднакви политически и естетически възгледи.
6
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удовлетвореност от изпълнения нравствен дълг се променят през различните
епохи. Без потребностите не могат да се разберат ценностите, но без историята,
без социалната практика, не могат да се разберат самите потребности. Ако хората
в една епоха считат за добро и красиво едно, а в друга епоха – друго, това се
дължи не на тяхната субективна конституция, а на сложни социални фактори,
обусловили човешките етически и естетически предпочитания, а следователно и
потребности. Това определя ценността не като иманетно, а като функционално
качество, което се придобива или се премахва без да е необходима каквато и да е
промяна на веществената му същност.
Приема се, че по своята същност ценностите са предметна, социалноповеденческа, личностно-обществена форма на социалните отношения.
Изменяйки условията на живот, нововъведенията внасят промени и в
ценностната сфера, в моралните интереси и потребности на хората, в представата
им за добро, ценно, красиво и т.н.
Промяната в ценностната система като ефект от новостите в обществото не
се отнася само до отделно звено, а до цели комплекси от ценности и в крайна
сметка до цялата система. Например новото информационно общество променя
ценностните

нагласи,

въздейства

върху

психичните

състояния,

изменя

възприятията на съвременния човек, влияе върху очакванията, мотивацията и
убежденията на личността, до пренагласяне на ценностната йерархия. Разбира се
развитие е имало във всички времена и епохи, но този прогрес не е изисквал
такава бърза пренастройка в ценностните ориентации, каквато е необходима днес.
Колкото по-назад се връщаме в историята, ще видим, че новостите рядко са
предизвиквали резки промени в ценностния свят на личността и обществото.
Механизмът на предаване на опита е запазвал своята логика и способности.
Силата на установения ценностен порядък е понякога толкова могъща, че не
позволява на новото да бъде осъзнато в качеството му на социално преобразуващ
фактор.
4. Гражданските ценности
а/ представа
Младите хора формират своите нагласи и представи за ролята им като
граждани, участвайки в различни дейности у дома, в училище, в класната стая и в
© RCE
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по-широката общност. Техните знания, компетентности, нагласи и ценности се
влияят и от общността, към която принадлежат, от семейната среда и приятелския
кръг, но и от личностните им характеристики.
Гражданските ценности са набор от принципи и норми на поведение,
съсредоточени върху личните отношения в едно общество и служат за поддържане
на социалния ред и насърчават общото благо на гражданите. 7
Гражданските ценности се считат за положителни и се признават най-общо
от различните социални групи и общности, спомагат за мир и разбирателство в
общността. Те генерират чувство за принадлежност към нея и уважение към
другите общности. Предаването и прилагането на практика на гражданските
ценности осигуряват стимул за добро поведение между личните и социалните
взаимоотношения. Това ги определя като част от културното наследство на
средата, където хората се формират като отговорни, уважаващи и честни
граждани. Ето защо гражданска ценност, възприемана на определено място, може
да не се окаже такава на друго, тъй като не съответства на действителността му.
Следователно гражданските ценности могат да бъдат класифицирани в такива,
които имат универсален характер, които надхвърлят всякакви граници и могат да
бъдат разбрани в по-голямата част от културните конфигурации и такива, които са
по-специфични за местните реалности. Ето защо гражданските ценности включват
разбирането и зачитането на културното многообразие в дадено общество, при
което се генерират комуникации и обмен, в които хората трябва да са наясно с
неговото действие и влияние.
Отстояването

на

граждански

ценности

от

гражданите

позволява

на

обществото да се държи като работещ механизъм. На практика това означава
генериране на по-малко социално неравенство, по-малко дискриминация, поголямо

приобщаване

и

по-балансирано

и

справедливо

социално

развитие.

Гражданските ценности са отнесени до принципите, приети при формирането на
демократичното общество. 8

7

Kochhar, S., Teaching of Social Studies. New Delhi: Sterling Publishers, 2000, p. 24

Waring, M. S., Preserving History: The Construction of History in the K-16 Classroom. New
York: IAP. 2011, p.46
8
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Неприемането на гражданските ценности от подрастващите в ранна възраст
в бъдеще може да доведе до социални разстройства, които да разрушават
основните стълбове на социалното съжителство. Затова е важно да се разбере, че
гражданските ценности се развиват чрез човешките взаимоотношения, при които
те могат да се предават от човек на човек. Тези ценности обикновено се
възприемат в семейството, социалната среда, а също така училището е важно
място, в което тези ценности могат да бъдат разбрани и усвоени.
б/ Основни граждански ценности
Гражданските ценности трябва да насърчават хората да бъдат доброволци,
отдадени, честни, смели, толерантни, внимателни и др. Има граждански ценности,
които се свързват с други видове ценности, като морални, социални, семейни
ценности и други.
Голямата част от гражданските ценности са взаимосвързани. Основните от
тях са: солидарност, свобода, отговорност, уважение, справедливост, равенство,
сътрудничество, едиство, честност, искреност, учтивост, автономност, патриотизъм


Солидарност

Солидарността е може би най-важната от гражданските ценности, защото
зависи от социалните отношения. Състои се в
оказване на подкрепа, помощ на нуждаещи се,
особено ако са в ситуация на затруднение.
Солидарността

укрепва

връзките

и

приятелствата, и създава повече подкрепа в
бъдеще.
По време на ковид-19 пандемията бяхме свидетели на редица примери за
проявена солидарност – предоставяне на храна на медиците на първа линия,
аплодисменти от гражданите към медиците в даден час и пр.


Сътрудничество

Сътрудничеството е тясно свързано със солидарността, оказване на помощ
или подкрепа в дадена дейност. Това е жест на
уважение и доброта.
Например:

сътрудничество

в

социални

дейности за събиране на храна и лекарства за
хора в бедствие.
© RCE
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Свобода

Свободата е основата на всички ценности и права. Човек се ражда свободен
по природа и трябва да се радва на ползите, които това води до неговото
нормално развитие.
Например: свобода на мисълта, съвестта и изповядване на религия, свобода
на изразяването, свобода на мирни събрания и сдружения и др.
Само при много точни условия свободата може да бъде ограничена след
поредица наказателни производства.


Справедливост

Справедливостта не се отнася само до правораздаването при съдебната
власт на дадена държава, а също така е заемане на позиция по отношение на
конкретна ситуация. Това е важна гражданска ценност, защото в ситуации на
несъгласие всички замесени се нуждаят от справедливо разрешение. За него са
необходими обективност и вземане на най-доброто решение по отношение на
общите последици.


Единство

Чувство

за

общност,

за

принадлежност,

единство

и

споделено разбиране на етичните норми от членовете на
общността


Равенство

Всички граждани са равни пред закона, те
имаме еднакви задължения и права, независимо от
пол,

етническа

принадлежност,

произход

или

убеждения.


Отговорност

Отговорността се отнася за спазване на поетите
задължения

или

ангажименти

в

дома,

на

работа,

в

училище, сред приятели и други. Спазването на поетите
ангажименти и договорености е задължително и това
представлява отговорен гражданин.
Отговорност е и участието в избори – местни,
национални,

© RCE
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установени нередности в заобикалящата ни среда, обществото.


Искреност

Искреността е характеристиката, чрез която хората изразяват откровено
мнението си или разказват събития, както са се случили. От съществено значение
е поддържането на справедлив баланс между искреност и уважение, основан на
честност.


Уважение
Уважението е изконна гражданска ценност.
Хората трябва да приемат приликите и разликите,
които имат с другите, независимо дали са в
мнения, вярвания, начини на действие и т.н.
Трябва да се приеме, че всеки е уникален в
индивидуалността

и

да

го

възприемаме

като

такъв.
Уважението е ценност, която приканва, генерира способността да приемаме
себе си и другите такива, каквито са и без разграничения. Всеки човек има своите
лични характеристики, които трябва да се поддържат и никой не трябва да им
възразява. Той трябва да бъде приет с всичките му особености, да бъде признат за
равен в различието си.
Например: Уважение е да поздравите победителя, когато загубите в игра,
проведена честно. Това е начин да се поучим от грешките и успехите, да търсим
обща полза.


Честност
Честността се състои в това да бъдете винаги
искрени

с

предприетите

действия

и

винаги

да

уважавате другите. Задължително е когато дадеш
дума /обещание/ да можеш да я отстоиш.
Например:
отношения

при

честността

установяването
се

превръща

на
в

лични

един

от

стълбовете, защото отношенията, изградени върху
лъжи, са обречени на провал.
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Учтивост

В

съчетание

с

уважение

и

отговорност,

учтивостта е гражданската ценност, в която хората
поддържат добро отношение към останалите и по
този начин укрепват междуличностните отношения.


Автономност

Автономността

е

гражданска

ценност

на

зачитане

независимостта,

самостоятелността в дейностите на човек, индивидуалното пространство на
неговите действия, стига те да не засягат автономността и интереса на другите.
/т.е. развиване на егоизъм/. Тя е способност за самоопределяне, за правото да
правиш избор въз основа на собствените знания и разбирания.
Например: всеки има право сам да определи къде да продължи своето
образование, кой спорт да тренира, с кого да дружи и др. решения за своя избор.


Патриотизъм

Патриотизмът е привързаност към родната земя, език и традиции. На
практика това е безкористна и всеотдайна работа за развитието на страната,
гордост от нея, готовност за саможертва в името на националните интереси.
Да се запомни:
Ценностите са отношението на човека към даден предмет или явление. Тя е
стойността, значимостта, която те имат за него. Независимо дали е „въображаема”
или „желана” тя е обективна потребност, обърната към човека за да го задоволи.
Te са компаса, който задава посоката, в която желаем да се движим, те са
ръководството на нашето поведение.
Ценностите са важни и трайни убеждения или идеали, споделяни от хората
за това какво е добро или лошо, желателно или нежелателно, правилно или
неправилно.
Ценността не се "придава" от човека. Тя произтича от обективната
способност на вещта или явлението да задоволяват човешки потребности,
обусловени от природните особености на човека и от социалните условия.
По своята същност ценностите са предметна, социално-поведенческа,
личностно-обществена форма на социалните отношения. Изменяйки условията на
живот, нововъведенията внасят промени в ценностната сфера, в стойността на
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вещите

и

явленията,

в

моралните

интереси

и

потребности

на

хората,

в

представата им за добро, ценно, красиво и т.н.
Гражданските ценности са набор от принципи и норми на поведение,
съсредоточени върху личните отношения в едно общество и служат за поддържане
на социалния ред и насърчават общото благо на гражданите.
Едни

от

справедливост,

основните

граждански

сътрудничество,

ценности

едиство,

са:

равенство,

солидарност,
отговорност,

свобода,
уважение,

честност, искреност, учтивост, автономност, патриотизъм.
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