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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. СЪЩНОСТ 

Гражданското образование и възпитание се осъществяват като система от 

дейности, насочени към формиране на нагласи у учениците и създаване на модели на 

поведение за активно участие в демократичните процеси, протичащи в държавата. 

Гражданското образование е взаимосвързано със здравното, екологичното и 

интеркултурното образование в един интердисциплинарен комплекс, насочен към 

придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности и на 

компетентности, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда. 

2. НАСОКИ 

Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и 

граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното 

общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за 

отговорно гражданско поведение. 

Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или 

поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране 

към поведение, благоприятстващо здравето. 

Екологично образование e насочено към формиране на екологична култура, 

екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед 

познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно 

използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и на 

екологичното равновесие. 

Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни 

измерения на културните идентичности и за основни характеристики на 

интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието 

във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни 

взаимодействия в мултикултурна среда. 

ІІ. ЦЕЛИ: 

1. Изгражданe на автономна и активна личност, която: 

 разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и 
човешките права, участва в гражданския, политическия и социалния живот по 

отговорен, съзидателен и ефективен за себе си и за обществото начин; 

 познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, 
икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят; 

 зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните 

идентичности, признава правото и ценността на различието, приема 
равнопоставеността на всички в общото социално пространство; 

 осъзнава и цени своята културна идентичност; 

 взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин; 

 изразява обосновано и критично гражданската си позиция; 

 взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и 

способност да си поставя цели, да планира и да обосновава  действията си; 
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 носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за 

своя живот и този на другите хора; 

 подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на 

здравето и поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните; 

 познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на 
природата и създаване на устойчива околна среда; 

 познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за 

прилагане на споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява 

готовност за участие в тях. 

2. Функциониране на Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров“ 

като автономна, активна и саморазвиваща се общност, която: 

 възпитава в демократичните ценности; 

 насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална 
чувствителност и критичност у всички участници в образователната система; 

 утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, 
свободна от различните форми на агресия и дискриминация; 

 изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за 
избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната 

толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение; 

 създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на 

различните културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, 

включително и чрез формите на ученическото участие и самоуправление. 

III. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ГЗЕИО В ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „НИКОЛА 

ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“. 

 интегрирано в обучението по образователните направления; 

 чрез дейностите по интереси в рамките на целодневна организация на учебния 

ден; 

 в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление; 

 в извънкласни и извънучилищни форми на работа; 

 в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при 

условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

 чрез занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани с: 

• патриотичното възпитание и изграждането на националното 

самочувствие; 

• толерантност и интеркултурен диалог; 

• финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място; 

• военното обучение и защитата на родината; 

• безопасността и движението по пътищата; 

• защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ; 
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• превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на 

конфликти; 

• превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

• превенция и противодействие на корупцията. 

• електронно управление и медийна грамотност 

 

IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

1. Възпитание в дисциплинираност и гражданско поведение чрез: 

1.1. Активно участие в цялостната учебна, извънкласна и извънучилищна 

дейност. 

Срок: постоянен 

Отг.: класните ръководители 

Контрол: директор 

1.2. Спазване на Правилника за устройството и дейността на ОбУ „Никола Йонков 

Вапцаров“”. 

Срок: през учебната година 

Отг.: всички учители 

Контрол: директор 
 

 

1.3. Спазване   на   Правилника   за   осигуряване   на   безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд в училището. 

Срок: през учебната година 

Отг.: всички учители 

Контрол: директор 

1.4. Провеждане на Дни на граждански инициативи и участие в такива, 

съвместно с други училища, институции и организации. 

Срок: целогодишно 

Отг.: екипа по ГЗЕИО 

 

1.5. Интерактивни уроци и тренинги по проекти с подкрепата на МОН и други 

институции. 

Срок: съгласно планираните дейности 

на комисията по квалификация. 

Отг.: Екип ГЗЕИО 

2. Възпитаване на национално самочувствие и общочовешки ценности и 

добродетели и продължаване на националните традиции: 

2.1. Честване на всички национални и училищни празници. Участие в съвместни 

инициативи с Община Пордим, НЧ „Светлина“ с. Вълчитрън  и други училища 

Срок: съгласно графика на учебното 

време 

Отг.: директор 

2.2. Тържествено отбелязване   патронния празник на училището. 

Срок: декември 2020 

 Отг.: Йотка Иванова, 
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Маринета Чакалова 

2.3. Спазване задължителните символи на българското училище – Национално 

знаме, Държавен химн, Училищно знаме. 

Срок: през учебната година 

Отг.: ст. учител и кл.р-ли 

Контрол: директор 

2.4. Поддържане традицията на  сътрудничество  с  основните  социални 

фактори –семейство, културни институции, сдружения, фондации, производствени 

предприятия, други институции и организации, имащи отношение към възпитанието на 

младите хора. 

Срок:  постоянен 

Отг.: кл.р-ли, учители 

Контрол: директор 
 

3. Здравно и екологично възпитание на учениците 

3.1. Тематични дискусии в ЧК, свързани със здравно и екологично обучение и 

възпитание. 

Срок: съгласно плановете на 

кл.ръководители 

Отг.: кл. ръководители, учител по 

Биология и здравно образование 

Контрол: директор 

3.2. Провеждане на ученически екоакции, екскурзии, излети, и др., насочени към 

опазване и подобряване на околната среда и природата. 

Срок: съгласно плановете на 

кл.ръководители 

Отг.: кл.ръководители 

Контрол: директор 

3.3. Отбелязване денят на Земята – 22 април, чрез почистване и различни 

екоинициативи. 

Срок: 22.04.2020 г. 

Отг.: кл.ръководители 

Контрол: директор 
 

 

4. Възпитаване на учениците в християнски добродетели и традиции: 

4.1. Да се проведат беседи в часа на класа свързани с християнството и 

традиционните български ценности.  

Срок: съгласно плановете на 

кл.ръководители 

Отг.: класни ръководители 

Контрол: директор 

4.2. Включване в училищни и общоградски инициативи, посветени на Деня на 

християнското семейство. 

Срок: м. октомври - ноември 

Отг.: Таня Данкова  
 

5. За развитие на физическата дееспособност на учениците и изграждане 

на граждански ценности и нагласи, свързани с изграждане на общности: 
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5.1. Иницииране   на  инициативи   със   спортен  характер за  активизиране и 

изграждане на позитивна и приобщаваща среда в училище. 

Срок: целогодишно 

Отг.: учителите по ФВС 

Контрол: директор 

5.2. Участие в ученическите игри на училищно и общинско ниво, в есенния и 

пролетния кръг. 

Срок: по графика за спортните дейности 

Отг.: кл. р-ли 

5.3. Участие в общинските ученически спортни състезания за купата на кмета 

под надслов: „Спортът срещу агресията в училище”. 

Срок: м. май - юни 

Отг.: учителите по ФВС 
 

 

 

6. За стимулиране на творческата активност на учениците и развитие на 

техните интереси и възможности: 

6.1. Участие в общински, регионални и национални конкурси. 

Срок: по график 

Отг.: учителите по предмети 

6.2. Разработване на проекти, инициирани от учители, ученици, педагогически 

съвет по отделни проблеми на гражданското образование. Целта на проектите да бъде 

практическо извеждане на социални и възпитателни проблеми, характерни за 

училището, общината и региона, които да дават възможност за участие на учениците в 

конкретни дейности, съобразно потребностите и интересите им. 

Срок: учебната година 

Отг.: Председател на комисия, 

Учителите 

6.3. Участие в Проекти на различни нива – училищни, общински, регионални 

национални, международни и др. 

Срок: постоянен 

Отг.:Свеослав Георгиев 

 класни ръководители 

 

Планът за работа на Комисията по гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование през учебната през учебната 2020/2021 година е приет с 

решение на Педагогическия съвет, Протокол №6/14.09.2020 г. 

 

Председател: Светослав Георгиев   – учител по история  и цивилизации и география и икономика                    

………………. 

         Членове:  1.Поля Шабанска  – учител по история и цивилизации и английски език  …………… 

     2.Петя Цончева  –Старши учител в  начален етап  ……………………………….. 

     3. Маринета Чакалова – Старши учител по български език и литература  
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