
 

IRENE 
Innovative Religious Education NEtwork: 

educating to the religious diversity 

KA2 - Agreement Number: 2020-1-RO01-KA204-080071 
 

      

     

 

 

The European Commission's support for the production of this document does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the EC cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

 

 

Християнски училища в Естония 

Д-р Трийн Кап 

 

Настоящата статия се състои от три части: първата част представя естонското общество от 

гледна точка на ценностната парадигма; във втората част се прави преглед на християнските 

училища и тяхната роля в Естония; на трето място се предлага дефиниция на понятието 

„духовно образование“, което естонците възприемат като синоним на „възпитанието в 

християнски ценности“.  

Статията се основава на моята докторска дисертация „Обучение по християнски ценности в 

християнските училища и ролята на християнските училища в естонското общество през ХXI 

век”. 

Естонско общество и ценности 

За естонската държава може да се каже, че е демократично общество, което е обединено около 

няколко ценностни характеристики. Световното изследване на ценностите поставя Естония 

между секуларно-рационалните страни1, а проучването на регионално равнище „Човек. Свят. 

Медия“ потвърждава, че естонците поставят на преден план физическото благополучие и 

безопасната среда2. И двете проучвания стигат до заключението, че за естонците ролята на 

себеизразяването като значима ценност нараства, въпреки че скалата натежава в полза на 

ценностите на ниво оцеляване. 

Демокрацията обаче не е нещо, което се поддава на недвусмислено определение. За да можем 

по-добре да разберем позицията на Естония спрямо демокрацията, разгледахме 

Конституцията, която, въпреки че е основополагащ документ на държавността, представлява 

компромис между различни и понякога противоречиви ценности. Така например в своята 

презентация „Ценностите в Конституцията на Република Естония“3, Хент Калмо отбеляза 

трудността да се сведе Конституцията до индивидуалните ценности, с изключение на 

преамбюла, който гласи, че естонската държава е основана на свобода, справедливост и 

върховенство на закона. В по-широка перспектива Конституцията може да се отнася до 

различни ценности, но освен това представлява компромис в защита на множество 

противоречиви ценности. Като пример Калмо посочва дебатите около Акта за регистририте 

партньорства, които изглежда защитават привидно противоречивите ценности на така 

нареченото „традиционно“ семейство, както и неприкосновеността на семейния живот, 

 
1 World Values Survey „Findings and insights“, http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp Accessed on 14 May 2019. 
2 Peeter Vihalemm ja Anu Masso, „‘Mina. Maailm. Meedia’ metoodikast“,Eesti ühiskond kiirenevasajas. Uuringu „Mina. Maailm. 

Meedia.“ 2002–2014 tulemused.(Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus,2017), 96–97. 
3 On 28 November 2014 at the joint conference “Rahva tahe – seadustega kujundatav võiväljendatav?” of the University of Tartu 

Centre for Ethics and the Office of the Chancellor ofJustice. The presentation can be viewed on-demand at 

https://www.uttv.ee/naita?id=21168. 
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независимо от неговата форма (позовавайки се на §§ 26 и 27 от Конституцията4). 

Това е точна илюстрация на ценностния парадокс, който е присъщ за демокрацията, реална 

възможност за поддържане на широк набор от различни ценности. Това се отразява и в сферата 

на образованието. Училищата и обществото са много тясно свързани и разбирането на 

ценностите на дадено общество може да се използва за формиране на предположения относно 

ценностите, възпитавани в училищата, или може да даде основание на отделните училища да 

изберат ценностите, които улесняват движението в желана посока. Тъй като на въпроса дали 

училищата оказват по-голямо влияние върху обществото или има по-голяма вероятност да 

бъдат повлияни от обществото, никога не може да се отговори еднозначно, то в такъв случай 

е най-добре да се разглежда като процес на непрекъснато взаимодействие. 

За да разберем конкретно демокрацията през ХХI век, ще разгледаме още два важни аспекта: 

(1) властовите отношения между мнозинствата и малцинствата и (2) акултурацията. 

Въпросът за мнозинствата и малцинствата може да се разглежда на ниво групи или индивиди, 

като и двете имат връзки с училищния контекст. В образованието има множество дискусии 

относно предоставянето на еднакво съдържание в ситуация, в която учениците имат различни 

индивидуални потребности, което винаги води до въпроса за осигуряване на справедлив 

подход, който да се погрижи за нуждите за развитие на всеки ученик. Естонската училищна 

мрежа се основава на принципа за предоставяне на равен достъп до образование на всички 

жители на страната. Повечето училища се управляват от местните общини, но има и някои 

държавни училища (държавни гимназии), които принадлежат към административния район на 

министерството на образованието. Частните училища могат да допълват образованието с 

определени идеологически или педагогически аспекти (напр. християнски мироглед, 

валдорфско образование) и да предлагат предмети, които не могат да се преподават в 

държавното училище (напр. конфесионално религиозно образование)5. В резултат на това 

форматът на частното училище е единственият начин за създаване на 

християнско/конфесионално училище в Естония. През учебната 2021/22 г. в Естония имаше 

58 частни училища с различна ориентация, които представляват 11% от всички естонски 

училища (517 общообразователни училища)6. 

В контекста на християнските училища е важно да се отбележи, че според преброяването на 

населението и жилищния фонд от 2011 г. самооценените християни съставляват 28% от 

населението7 и 19% от хората биха се описали като религиозни според проучването „Живот, 

 
4 Hent Kalmo, „Väärtustest Eesti Vabariigi põhiseaduses“ (joint conference “Rahva tahe – seadustegakujundatav või väljendatav?” of 

the University of Tartu Centre for Ethics and the Office of theChancellor of Justice, Tallinn, 28 November 2014), 

https://www.eetika.ee/et/28-november-2014. 
5§1(7,8) of the national curriculum for basic schools; §11(5) of the Private Schools Act.  
6 Statistics website of the Ministry of Education and Research, www.haridussilm.ee, accessed on 21October 2020. 
7 Statistikaamet „Rahva ja eluruumide loendus 2011“, https://www.stat.ee/rel2011. Accessed on 20September 2017.  
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религия и религиозен живот 2020“8. В статистически план те очевидно са малцинство. 

Джо Кернсилт използва термина „ акултурация“ във връзка с мултикултурните демократични 

общества от ХХI век, в които съществуват различни култури, но няма единна присъща 

култура, управляваща държавата – не може да се каже, че всички групи хора споделят точно 

едни и същи ценности и разчитат на сходни фундаментални принципи. Няма „общо“ 

съзнание9. Санджай Сет прави крачка напред, спекулирайки дали би имало по-голям смисъл 

да се опише либералното общество като сбор от индивиди, които избират собствената си 

култура в това общество, но отбелязва, че подобно решение би пренебрегнало ролята на 

културата при формирането на индивида като цяло и следователно вероятно е неточен10. 

Тази комплексна ситуация обобщава Андрю Райт, който пише, че „Като се има предвид 

множеството избори и възможности пред нас, става все по-трудно да се осмисли един 

разнообразен и сложен свят. Това доведе, може би неизбежно, до колапса на една споделена 

висока култура и нейното фрагментиране в разнообразен набор от популярни култури”11. Без 

да навлизаме в оценка на висока култура срещу популярна култура, е важно да отбележим, че 

липсата на установено културно вярване води до фрагментация на обществото. 

И двата въпроса са важни в контекста на християнското образование, тъй като християните и 

християнските училища представляват малцинство в Естония и в едно акултурално общество 

е особено уместно да се запитаме кой е отговорен за установяването на ценностите на 

конкретна група по интереси? Тъй като съдържанието на училищното образование е 

фундаментът на цялото общество и ценностните сфери на училището и обществото не могат 

да бъдат твърде различни по своята същност, е важно да се изследват решенията, взети от 

училищата в това отношение и възможностите, с които те разполагат. 

Ако приемем аргумента, че една от най-големите образователни кризи на настоящето е 

свързана с факта, че училището вече не се свързва с определена общност и система от 

ценности 12 , можем да стигнем до извода, че акултурацията е едновременно проблем и 

възможност. Проблем е, защото нашите ценности могат да се различават доста една от друга 

и трябва да се научим как да живеем рамо до рамо с хора, които имат различни ценности. 

Обратно, акултурацията може да създаде усещане за изкореняване или липса на контрол, 

поради липсата на споделена социална рамка за неща, които трябва да бъдат ценени най-

много. Въпреки това, по отношение на въпроса мнозинство-малцинство, той също така създава 

 
8 http://www.ekn.ee/doc/uudised/EUU2020_esmased_tulemused.pdf  
9 Cairns, Jo; Faith Schools and Society; Continuud International Publishing Group; New York, USA,2009, 34  
10 Sanjay Seth, „Liberalism and the Politics of (Multi)Culture: Or, Plurality Is Not Difference“,Postcolonial Studies4, nr 1  (aprill 

2001), 70–71, https://doi.org/10.1080/13688790120046889. 
11 Andrew Wright, Religion, education, and post-modernity(London ; New York: RoutledgeFalmer,2004), 3. 
12 Hargreaves, Changing teachers, changing times, 58. „The decline of the Judaeo-Christian tradition is the prime purpose underpinning 

schooling and teaching in a context of greater religious, cultural and ethnic diversity penetrating questions about the moral  purposes of 

education. One of the greatest educational crises of the postmodern age is the collapse of the common school: a school tied to the 

community and having a clear sense of the social and moral values it should instill.“  

http://www.ekn.ee/doc/uudised/EUU2020_esmased_tulemused.pdf
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възможност за повече свобода на малцинствата, позволявайки им да разчитат на собствения 

си светоглед, което от своя страна трябва да се насърчава в една либерална демокрация. 

Съществува силна връзка с училищната мрежа, защото като цяло училищната система има 

тенденция да се формира от мнозинството и възможността за по-голяма диференциация 

(повече внимание към малцинствата) в момента се предоставя от частното образование. В 

контекста на християнското образование, християнството като светоглед може да се разглежда 

като опорна точка и по-специфичен набор от ценности, въпреки че нещата не са черно-бели и 

в християнството, както отбелязах преди. 

Проучването „Живот, религия и религиозен живот 2015“ дава важна представа за образа на 

християнските училища и религиозното образование като цяло в естонското общество. Трябва 

да се признае, че християнските училища са ново явление и следва да се превърнат в по-

устойчива част на образователния пейзаж. Надявам се, че следващите проучвания ще добавят 

повече материал за сравнение, за да се разбере дали осведомеността се е повишила през 

годините. Страхът от промиване на мозъци все още присъства в обществото и, което е 

любопитно, християнските училища също се възприемат като институции, налагащи по-

строга дисциплина. Въпреки това, преобладаващото наблюдение е липсата на информация, 

което се отразява както в отговорите, в които респондентите директно признават своето 

невежество и в полумитичните мнения за промиване на мозъци и други подобни. Това от своя 

страна съответства на позицията на Естония в светския ъгъл, която е отразява в Изследването 

на световните ценности. Би било много важно това Изследване да се повтори, след като 

значителен брой класове вече са завършили образованието си (за много училища 2022 г. е 

годината, в която първите им ученици завършват), което би означавало, че по-голяма част от 

обществото вече би трябвало да е придобило опит с християнски училища. В допълнение, едно 

повторно проучване ще покаже дали и до каква степен Естония се е преместила от скалата на 

оцеляването към себеизразяването в скалата на световните ценности и как това е повлияло на 

ценностното съдържание на образованието. 

Това е общата картина на ценностите в Естония, където християнските училища с техните 

ценности са част от цялото. 

Християнските училища в Естония  

В Естония има общо 12 християнски частни училища. Повечето от тях предлагат основно 

образование, но една част предстои да бъдат трансформирани в гимназиални училища. През 

учебната 2021/2022 година в тези училища учат общо 2571 ученици, в това число 265 деца, 

които посещават детските градини към тези училища 13 . Конфесионалното християнско 

образование е възможно само в частни училища; религиозното образование като избираем 

предмет може също така да се преподава в общообразователните училища, но е достъпно само 

в някои от тях. Следователно само малка част от естонското общество има достъп до 

 
13 http://www.kristlik.edu.ee/kool/ Accessed on 04.02.2022. 

http://www.kristlik.edu.ee/kool/
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християнско образование. Ето защо е важно да се запитаме: каква е ролята на малцинствените 

християнски училища, как християнските училища подготвят децата за интеграция в едно 

мултикултурно или акултурално либерално общество, дали и как е възможно изграждането на 

идентичност при децата като граждани на едно либерално общество14? 

Въпросът за необходимостта от християнски училища в контекста на либералната демокрация 

оформя две различни мнения: първо, християнските училища не трябва да съществуват, 

защото такъв тип обособяване противоречи на либералните ценности и, второ, християнските 

училища са от огромно значение, тъй като те са единственият начин да се гарантира, че хората 

с различен светоглед имат възможност да образоват децата си по начин, който съответства на 

този техен светоглед.  

Тази разлика в мненията до голяма степен се дължи на различните начини на интерпретация 

на либералните ценности. Както видяхме преди, е трудно да се предложи недвусмислена 

дефиниция на либерализма. Либералната демокрация представям предимно като начин на 

управление, който очевидно се основава на ценности, но в същото време изисква повече 

акултурална, отколкото фундаментална философска дефиниция. Освен това, тъй като 

конституцията гарантира свободата на религията и свободата на мисълта в Естония15, не 

можем да очакваме всички в държавата да имат единен, универсално приложим светоглед. 

Вместо това либералната демокрация трябва да гарантира съществуването на няколко 

образователни институции с различен светоглед и по този начин аргументът, че християнските 

училища не са в съответствие с либералните ценности, е сам по себе си противоречив. 

Според първото мнение проблемът е свързан с обособяването на християнското училище като 

такова – същестува страх, че децата в християнските училища се отглеждат в „балон“, без 

контакт с „реалния свят“. В този контекст „реалният живот“ се разбира като свят, в който 

хората влизат в ежедневен контакт с различни култури и живеят заедно с тях. Ако всички деца 

от християнски семейства учат в християнски училища, това означава, че (а) те нямат 

възможност да учат и живеят заедно с деца, които имат различен светоглед и (б) други деца не 

получават възможност да научат за християнския светоглед. Освен това в разговори се 

сблъсквам със страха, че едно християнско училище култивира монокултурни деца, които ще 

бъдат поставени в уязвима позиция като възрастни и потенциално могат да окажат 

разрушително въздействие върху обществото. 

Основният аргумент на привържениците на второто мнение се основава на свободата на 

съзнанието, религията и мисълта, която произтича от правата на човека 16  и, както беше 

посочено по-горе, родителите имат право да взимат решения относно образованието на децата 

си17. Ако родителят предпочита детето му да бъде възпитавано в ценностна система, която е 

 
14 Baker, Swimming against the tide, 11. 
15 §40 of the Constitution of the Republic of Estonia. 
16 §40 of the Constitution of the Republic of Estonia. 
17 §37 of the Constitution of the Republic of Estonia. 
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сходна на тази у дома, то трябва да има реален избор и достъп до училища, които се 

самоопределят с този негов светоглед. Понастоящем това се осигурява основно чрез частните 

училища в Естония18. 

В друго мое проучване разглеждам този въпрос от четири гледни точки и в по-широка 

перспектива. Зададох въпроса: „Каква е ролята на християнските училища в Естония през ХХI 

век: 

✓ от гледна точка на училищното ръководство; 

✓ във връзка с резултатите на проучването „Живот, религия и религиозен живот 2015“; 

✓ във връзка с общоприетите ценности в Естония;  

✓ в сравнение с други страни?“ 

От гледна точка на училищното ръководство християнските училища са важни в нашето 

общество, защото осигурят на християнските семейства възможност за съгласуване на 

ценностите, които се споделят у дома и в училище, в което детето прекарва по-голямата част 

от деня, а от друга страна запълват празнината в ситуация, в която родителите биха искали 

детето им да получи религиозно образование, но не могат да го осигурят самостоятелно, 

поради липса на опит. И в двата случая запознаването със съответната терминология, 

смелостта и свободата да се използва тази терминология играят важна роля. Целевата група 

обаче не се ограничава до деца от християнски семейства; съгласуването на ценностите често 

се разглежда в по-широка перспектива. Съществено тук е да се спомене социалната пропаст в 

периода, в който не се е говорело за християнските ценности, което е довело до дефицит, 

свързан с придобиването на основни познания за религията. 

Резултатите от проучването „Живот, религия и религиозен живот 2015” показват 

резервираност към християнските училища. По-малко от половината от анкетираните 

подкрепят християнските училища, независимо, че почти половината от тях са християни. 

Всеки пети респондент би бил готов да изпрати детето си в християнско училище при 2/3 от 

респондентите, които определят себе си като християни. 

Духовното образование, богопознанието, информацията за християнството, Библията и 

религиозните обичаи, ангажирането с нравствени теми се определят като силни страни на 

християнските училища. Обратно, тези, които не са съгласни да има християнски училища не 

желаят теми, свързани с религията, да бъдат натрапвани на децата им или просто не намират 

религиозното образование за необходимо и имат ограничени познания за християнските 

училища. 

 
18 For example, the principles of the Union of Estonian Christian Private Schools, http://www.kristlik.edu.ee/new/mtu/. 

Accessed on 4 October 2017. In this context, it is also important to differentiate between worldview schools and the values 

formulated by the schools. Estonian schools are required to have a development plan, which sets out the values of the 

school; consequently, all schools have drafted a statement of their values, but private schools tend to identify themselves 

more directly as worldview-based schools. 

 

http://www.kristlik.edu.ee/new/mtu/
http://www.kristlik.edu.ee/new/mtu/
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Как това се вписва в общото възприемане на ценностите в Естония? Първият отговор е даден 

от гореспоменатото проучване „Живот, религия и религиозен живот 2015“ (EUU 2015), където 

респондентите се колебаят относно необходимостта от съществуването на християнски 

училища. Малко по-малко от половината от анкетираните смятат, че те са необходими, което 

има смисъл, ако вземем предвид позиционирането на държавата на културната карта на 

световните ценности на Ингълхарт-Велцел. Мястото на Естония в светско-рационалистичния 

сектор и в сектора на оцеляването показва, че религиозният избор не е приоритет на 

естонското общество, тъй като само 18,8% от анкетираните заявяват, че религиозността е 

важен аспект, който трябва да се култивира у децата. Този анализ помага да се разбере 

скептицизмът по отношение на християнските училища или невъзможността за осъзнаване на 

тяхното значение, което е отразено в резултатите на EUU 2015. Понякога християнските 

училища се разглеждат през призмата на викарното християнство – отношението към тях е 

положително, но хората все още предпочитат да изберат друга образователна институция за 

собствените си деца. 

В едно акултурално или мултикултурно общество има две възможности за образование: или 

да бъдат създадени различни училища за различните културни групи, или да се подкрепи 

разнообразието на различните култури. Първата позиция акцентира върху съгласуването на 

ценностите у дома и в училище, докато втората дава приоритет на опита от съществуването в 

мултикултурно общество. Понастоящем този въпрос не е важен приоритет в обществения 

дневен ред на Естония, но въз основа на опита на други страни потенциални проблеми могат 

да възникнат както със сегрегацията в християнските училища (когато християните се събират 

заедно и не срещат представители на други светогледи), така и с липсата на християни в 

общинските училища (децата нехристияни не се срещат с връстниците си християни). Този 

проблем трябва да бъде признат, въпреки че ако се вземе предвид второстепенната роля на 

християнските училища днес, не е нужно да се обръща специално внимание на този въпрос. 

Също така е важно да се има предвид, че освен деца от християнски семейства, християнските 

училища включват ученици от семейства с различен произход. Важен аспект на този въпрос е 

развитието на идентичността на детето под формата на интегрирана представа за себе си, което 

е по-лесно, когато детето изгради  здрави корени, като съгласува ценностите у дома и в 

училище. В едно акултурално общество този подход подкрепя „вкореняването“ на децата. По 

скалата „слаба и силна позиция на религиозните училища“, разработена от Йохан де Йонг и 

Гер Сник19, естонските християнски училища могат да бъдат класифицирани като умерени 

религиозни училища. Училищата се основават на определена религиозна традиция, но също 

 
19

 Jong, Johan De, ja Ger Snik. „Why Should States Fund Denominational Schools ?“ Journal of Philosophy of 

Education 36, nr 4 (2002): 573–87. 

 



 

IRENE 
Innovative Religious Education NEtwork: 

educating to the religious diversity 

KA2 - Agreement Number: 2020-1-RO01-KA204-080071 
 

      

     

 

 

The European Commission's support for the production of this document does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the 
views only of the authors, and the EC cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

така предоставят по-широки познания за други религии и различни религиозни подходи, което 

подпомага бъдещата интеграция на учениците в мултикултурна среда. 

В заключение може да се каже, че християнските училища играят многостранна роля в 

Естония и различните заинтересовани страни могат да имат различни гледни точки в това 

отношение. Като цяло тяхното съществуване увеличава възможностите на родителите при 

избора на образователен път за своите деца. За много семейства християнските училища 

запълват социална празнина, тъй като те сами не биха могли да осигурят на децата си 

религиозно образование. Като пълноправна част от училищната мрежа на Естония съгласно 

приложимия Закон за частните училища, християнските училища могат да служат и като 

своеобразни лаборатории, изпробващи различни подходи към предоставянето на образование. 

Според EUU 2015 предоставянето на знания за религията се разглежда като основно 

предимство на християнските училища, но за съжаление този въпрос не беше включен в 

новото проучване и няма информация за 2020 г. Може да се твърди, донякъде противоречиво, 

че християнските училищата в естонския контекст могат да бъдат по-мултикултурни 

отколкото тези в други страни, защото са ориентирани към ценностно възпитание и 

изграждане на идентичност и предоставят на децата религиозна терминология в безопасна 

среда, която те могат да използват, за да изразяват и споделят своите религиозни вярвания с 

връстниците си, докато такава възможност обикновено не е налична в публичните училища. 

В едно общество, което може да бъде описано чрез ключовите думи „либерална демокрация“ 

и „акултурация“, християнското образование е един възможен положителен подход. 

Духовно образование 

В контекста на християнските училища терминът „духовно образование“ понякога се използва 

вместо или заедно с израза „възпитание в ценности“. Този израз не се използва само в тесния 

християнски (училищен) контекст, но придобива по-широко приложение20. Терминът не може 

да бъде намерен в естонския тезаурус, което изглежда показва, че е сравнително нов. В същото 

време идеите за образованието и грижата за душата присъстват отдавна, включително в един 

от основните текстове на естонски език, романът „Пролет“ на Оскар Лутс. 

Християнските училища възприемат израза „духовно образование“ като важна концепция, 

свързана с възпитанието в ценностите и често като синоним на възпитанието в християнски 

ценности. Докато религиозното образование играе важна роля в духовното образование, то не 

се ограничава изключително до тази област. Например планът за развитие на лутеранското 

училище „Св. Петър“ в Тарту указва: „Християнът цени образованието или духовното 

 
20 Например на уебсайта на Petrone Print https://petroneprint.ee/lasteraamatud/sari-mis-opetab-ajalugu-ja-annab-hingeharidust/ и 

Virumaa Teataja https://virumaateataja.postimees.ee/2266931/ kultuur-rektor-tostab-kilbile-hingehariduse. 
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образование: училището „Св. Петър“ предоставя духовно образование, което: - се основава на 

християнската етика и човешки ценности и е фундамент за развитие на социално отговорни 

личности, които зачитат принципите на гражданското общество; - представя християнската 

култура, лутеранската традиция, естонското културно наследство и историята на 

историческото училище „Св. Петър.“21 

В плана за развитие на училището „Каарли“ се уточнява: „Ние се стремим към духовно 

израстване – осъществяване на вътрешно духовно образование.“22 

Ето защо, въз основа на гледната точка на християнските училища, можем да предложим 

следното определение за духовно образование: духовно образование означава всичко, което 

допълва знанието в училище, включително ангажимент към вярванията на учениците и 

техните ценности, и е отговор на техните въпроси относно това какво е да бъдеш човек и как 

да живееш в този създаден от Бога свят. 

Английският термин „spiritual education“ се използва като най-точен еквивалент на естонския 

термин „hingeharidus“. Важно е обаче да се отбележи, че понятието духовност може да се 

разбира по различен начин в различните култури и към него трябва да се подхожда с известни 

резерви. Например канадският изследовател Джойс Е. Белоус говори за приобщаващото 

духовно образование като нещо, което ни помага да установим връзки помежду си и със света. 

Според нея целта на духовното образование е да предостави на хората инструменти за духовно 

себеизразяване чрез думи, емоции, символи и действия.23 

Дали духовното образование задължително трябва да е обвързано с определено религиозно 

изповедание или може да бъде „религиозно неутрално“? През 90-те години на ХХ в. в 

Обединеното кралство се проведоха важни дебати по този въпрос. Духовното образование 

беше идентифицирано като важна цел на образованието24. В този контекст бих искала да 

илюстрирам различните подходи към духовното образование въз основа на възгледите на 

някои автори, а именно Найджъл Блейк, Дейвид Кар и Джеф Луис. 

 
21 Tartu Luterliku Peetri Kooli arengukava 2016–2019 http://www.luterlik.edu.ee/wp-content/uploads/2016/03/TLPK-

arengukava_2016-2019-1.pdf. 
22Kaarli kooli arengukava 2016–2019, https://www.kaarlikool.ee/wp-content/uploads/2017/10/KAARLI-KOOLI-ARENGUKAVA-

2016-2019.pdf. 
23 Joyce E. Bellous, „An Inclusive Spiritual Education“, International Journal of Children’s Spirituality 24, nr 4 (2. 

oktoober 2019), 389–400, https://doi.org/10.1080/1364436X.2019.1675603. 
24 Elise Nemliher, „Spirituaalsuse arengu toetamine koolis – Eesti ja Inglismaa õppekavade sisuanalüüs ja võrdlus“ (Magistritöö, Tartu, 

Tartu Ülikool, 2017), 11–13. 
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Дейвид Кар се интересува преди всичко от значението на думата „духовен“, която не подлежи 

на точна дефиниция, тъй като това е твърде сложно понятие. По-специално, той подчертава 

връзката му с трансцендентното и твърди, че духовното образование трябва да бъде 

ограничено до конкретни предмети, то не може да има универсално или холистично 

значение.25 Така Кар би препоръчал духовното образование в училищата, но само като един 

от всички останали предмети , а не като нещо генерално. 

Найджъл Блейк очертава доста голяма разграничителна линия между духовното образование 

и другите видове образование, като твърди, че духовността и училищното образование никога 

не могат да вървят ръка за ръка, защото се основават на противоречиви идеи и духовността 

винаги трябва да бъде свързвана със специфични религиозни вярвания. Тя принадлежи към 

учението и традициите на църквите и манастирите, които не са подходящи в контекста на 

държавните училища. 26  От една страна, тези две позиции могат да изглеждат сходни: 

духовното образование трябва да бъде отделено; аналог може да се направи с 

разграничаването между свещено и светско. От друга страна, техните възгледи са твърде 

различни един от друг по отношение на това дали духовното образование има място в 

училищата или не. По подобен начин Пайк твърди, че всички проблеми, свързани с 

християнското образование, могат да бъдат сведени до въпроса за разделянето на света на 

частна и публична сфера, като религията попада изключително в частната сфера.27 

Третата позиция е на Джеф Луис, чийто аргумент се основава на холистичното измерение на 

духовното образование. Според него духовността не трябва да се разбира като отделна 

категория, а по-скоро като характеристика или феномен. Той обобщава възгледите си с идеята, 

че духовното образование не трябва да се ограничава до сферата на религиозното образование, 

нравствеността или изкуствата. Вместо това, то е нещо, което трябва да е насочено към всеки 

ученик като цяло и да подпомага неговия академичен и социален напредък и следователно е 

от съществено значение или дори неизбежно в контекста на образованието.28 

Възгледът на Луис е твърде сходен на подхода на християнските училища, който също се 

основава на холистичния подход към човешкото битие. В случая с аргументите на Кар и Блейк 

е важно да се осмислят както необходимостта от изясняване на твърденията, така и рискът от 

фокусиране само върху един от аспектите на тази концепция. Естонският термин 

 
25 David Carr, „Towards a Distinctive Conception of Spiritual Education“, Oxford Review of Education 21(1) (1995), 83 –98. 
26 Nigel Blake, „Against Spiritual Education“, Oxford Review of Education 22(4) (1996), 443–456. 
27 Mark A. Pike, „The Challenge of Christian Schooling in a Secular Society“, Journal of Research on Christian 

Education 13, nr 2 (September 2004): 149–66, https://doi.org/10.1080/10656210409484967. 
28 Jeff Lewis, „Spiritual Education as the Cultivation of Qualities of the Heart and Mind. A Reply to Blake and Carr“, 

Oxford Review of Education 26(2) (2000), 362–383. 
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„hingeharidus“ все още не е бил обект на такава специфична дискусия, за да даде отговор на 

въпросите къде, от кого и как може или трябва да се образова душата и дали „образование“ е 

най-подходящата дума в този контекст. Според мен обществото възприема този въпрос 

предимно като концепция, която засяга човешкото битие като цяло и дава един възможен 

отговор на въпроса за другите цели на образованието извън предоставянето на теоретични 

знания. В началото на главата споменах за взаимовръзката между образованието и 

възпитанието; по подобен начин духовното образование разширява възможностите на 

образованието, като допълва предоставянето на знания с друго измерение – ангажимент към 

вярванията и ценностите на учениците. Дали тази концепция е съпоставима с естонската 

културна сфера е интересен изследователски въпрос сам по себе си, който би заслужавал 

задълбочено проучване и би бил много подходящ като тема за следващия кръг на „Живот, 

религия и религиозен живот“.  

В заключение може да се каже, че подходът към духовното образование е тясно свързан с 

целите на основните училища и на гимназиите29, като се фокусира както върху обучението, 

така и върху възпитанието на учениците – и двете рефлектират върху холистичния възглед за 

учениците. Според мен Естония е възприела холистична концепция за духовно образование, 

основана на идеята на ап. Павел еднакво да се грижим за духа, душата и тялото (1 Солуняни 

5:23). 

Как духовното образование е свързано с възпитанието в християнски ценности? Синоними ли 

са те или възпитанието в християнските ценности е по-широко понятие, а духовното 

образование е само един от възможните методологически подходи? 

Както отбелязах по-горе, от гледна точка на християнските училища, духовното образование 

означава нещо, което е в допълнение към знанието, което се преподава в училище, 

включително ангажимент към вярванията и ценностите на децата и отговор на техните 

въпроси относно това как да бъдеш човек и как да живееш в създадения от Бога свят. В този 

контекст е важно да се открият приликите и разликите между духовното образование и 

изграждането на характера. От една страна, подходът е доста сходен – няма методи, които да 

се прилагат по еднакъв начин и целта е по-скоро холистичен поглед върху човека. От друга 

страна, самите понятия подчертават разликите в акцента – духовно образование и изграждане 

на характер. За разлика от понятието характер, понятието дух насочва към вечноста както в 

естонския език, така и в християнската перспектива. Следователно концепцията за духовно 

образование е по-приложима към християнското образование, но това не означава, че не може 

 
29 §3 of the national curriculum for basic schools and §3 of the national curriculum for upper secondary schools. 
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да включва аспекти, свързани с изграждането на характера. Духовното образование, както 

беше посочено в това изследване, е интегриращо по своята същност и е по-вероятно да улесни 

прилагането или комбинирането на всички различни методи на възпитанието в ценности. 

Следователно не може да се разглежда като единствен подход за практикуване на възпитание 

в ценности; по-скоро е съпоставимо с идеята за интегрирано нравствено образование, 

предложена от Берковиц и Биер. 

Също така е важно да се определи коя е фундаменталната ценност на духовното образование. 

Ако послушанието е основна ценност на инструкцията, самоосъзнаването – на изясняването 

на ценностите, справедливостта – на когнитивния подход и грижата за изграждането на 

характера30, тогава каква е фундаменталната ценност на духовното образование? Въз основа 

на определението, което предлагам съществуват две ценности: интегритет и баланс. 

Разглеждайки основните ценности на различните подходи при възпитанието в ценности и 

изучавайки ги в контекста на християнската етика, изводът, който можем да си направим 

изглежда потвърждава това, което беше представено по-горе, а именно, че изясняването на 

ценностите е различно от възпитанието в християнските ценности, инструкцията се основава 

най-вече на старозаветната парадигма на десетте заповеди, справедливостта на когнитивния 

подход може да се разглежда от гледна точка на десетте заповеди, както и от гледна точка на 

богословието на ап.Павел, а грижата – като основен елемент при изграждането на характера, 

което е най-видимо в контекста на Проповедта на планината. Интегритетът и балансът като 

характерни черти на духовното образование обединяват гореспоменатите ценности и ги 

допълват с трансцендентално измерение (дух, душа и тяло). Ето защо вярвам, че духовното 

образование е подходящ подход за възпитание в християнски ценности, а тези двете често се 

използват като синоними в контекста на естонските християнски училища, въпреки че в по-

широка перспектива възпитанието в християнски ценности може да включва и други 

възможни подходи. 

Заключение 

Естония е либерална демокрация, в която религията играе предимно второстепенна роля в 

обществото като цяло. Значението на християнските училища обаче постепенно нараства и те 

все по-често се възприемат като необходими за обществото, поради ниското ниво на обща 

религиозна грамотност. Концепцията за духовно образование се използва често и означава 

всичко, което е в допълнение към знанието, което се придобива в училище, включително 

 
30 Schihalejev ja Jung, „Erinevad väärtuskasvatuslikud lähenemised“, 20.  
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ангажимент към вярванията и ценностите на учениците и отговор на техните въпроси за това 

как да бъдеш човек и как да живееш в създадения от Бога свят. 

 


