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I. Необходимост от програмата 

 
Векове наред в човешката цивилизация приоритетна цел на всяка образователна 

система, независимо от географската ширина, на която се е осъществявала, е била да 

даде на подрастващите познания и умения, социален опит и самочувствие, необходими 

за успешната им реализация.  

Подготовката за живота сега се осъществява в изключително динамична 

обстановка. Непрекъснато се пресичат и противопоставят интереси, обусловени от 

процеси и тенденции, непознати в близкото минало. Несигурността в настоящето и 

бъдещето подтиква индивида да брани активно своите интереси – нерядко на всяка цена 

и със всички средства. Тази тенденция се наблюдава по цялата верига на обществената 

йерархия. Свидетели сме на агресия, насилие, нетолерантно отношение към различните, 

вандализъм, нездрав национализъм, ксенофобски настроения и нагласи и много други. 

На преден план в битката за умовете и душите на бъдещите граждани трябва да се 

активира гражданското образование и то не само на подрастващите, а и на хората от 

всички възрасти и социални слоeве на обществото. 

         Макар и с традиции в миналото, гражданското образование в България практически 

все още „прохожда” и въвеждането му в училище е съпроводено с доста трудности. 

През последните 20 години се подчертава необходимостта му за социализацията и 

придобиването на т. нар. „демократическа грамотност“ при подготовката на учениците 

за тяхната бъдеща роля на достойни активни граждани. В настоящият действащ закон 

за училищно и предучилищно образование ясно е казано, че този вид образованост 

играе определяща роля в личностното развитие и подготовка на младите хора за 

социална реализация чрез познаване, владеене и използване на човешките права и 

свободи, съобразени със законите на демократичното общество. 

           Формирането на основите на гражданско поведение в духа на демократичните 

ценности е сред приоритети на образователната система от години. Активното 

гражданско участие е гаранция за сигурността на демокрацията и нейните институции, 

но и задължително условие за разрешаване на предизвикателствата, пред които е 

изправено съвременното общество, в частност и училищните общности.  

            Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и 

граждански добродетели и е свързано със знание за устройството на демократичното 

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

отговорно гражданско поведение. 

 

 

 

 

 



II. Цели на програмата за гражданско образование 

Целите на гражданското образование са: 

1. Формиране на социално ангажирана личност с изградени умения и 

компетентности за пълноценна реализация в съвременното демократично общество, 

която: 

а) 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; 

б) познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, 

икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят; 

в) 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; 

г) осъзнава и цени своята културна идентичност; 

д) взаимодейства с членовете на семейството си, училищната общност и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин; 

е) изразява обосновано гражданската си позиция и взема самостоятелни решения относно 

своето развитие 

ж) проявява инициативност и способност да си поставя цели, да планира и да обосновава 

действията си; 

з) носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя 

живот и този на другите хора. 

 

2. Функциониране на всяка образователна институция като автономна, активна и 

саморазвиваща се общност, която: 

а) възпитава в демократичните ценности; 

б) предава знания и умения за ефективно изпълнение на ролята ученик - основна социална 

роля на младия човек през част от живота му; 

в) подпомага изграждането на идентичност на младия човек като ученик, като член на 

семейството, като жител на дадено населено място и като гражданин на Р. България; 

г) дава знания и умения за ориентация в по - широкия свят, в който младия човек навлиза 

и подпомага изграждането на ценностна система, която да му позволи да има собствени 

позиции и трайни морални съждения; 

д) подготвя учениците за ефективно социално общуване, за усвояване на 

взаимодействието с връстниците и с възрастните. 

III. Дейности 

 



 

Цели 

 

Дейности 

 

Срок 

 

Очаквани резултати 

 

Индикатори 

за 

изпълнение 

 

Отговорник 

3.1. Изграждане на 

култура на поведение 

в ученическата 

общност и готовност 

за участие в 

общоучилищния 

живот. 

 

1.Създаване на правила за екипна 

работа в клас за учениците от 

всички паралелки нов прием.      

2.Актуализиране на правилата за 

екипна работа в клас за всички 

ученици, с изключение на нов 

прием 

 

 

М. IX 

Ефективно общуване със 

съученици, учители, 

педагогически съветник. 

Изграждане на умения за екипна 

и групова работа в дух на 

толерантност. 

Всички 

паралелки 

Класни 

ръководители 

3.2.Глобално 

образование- главни 

предизвикателства 

на глобализацията.  

Организиране на дискусия с 

участието на магистрати: съдии, 

адвокати и прокурори на тема: 

„Права и закони“ 

 

 

Организиране на дискусия с 

участието на родител с професия 

адвокат/банков служител, орган на 

МВР или друга престижна 

професия на тема: „Професията 

М. ІV 

 

 

 

 

М.IІІ 

Насърчаване на развитието и 

реализацията, интересите, 

заложбите и способностите на 

всеки ученик. 

 

 

Придобиване на компетентности 

за успешна личностна и 

професионална реализация и 

активен граждански живот в 

съвременните общности.  

Учениците от 

две паралелки 

10 клас 

 

 

               

Учениците от 

12 в клас в час 

на класа 

Мария Стоянова    

Красимира Беева 

 

 

 

Александър 

Халачев 



като призвание“  

3.3.Изграждане на 

гражданска култура 

чрез овладяване на 

граждански знания и 

формиране на 

граждански навици 

и добродетели, 

позитивна 

ценностна система и 

обективен 

светоглед, признава 

правото и ценността 

на различието, 

приема 

равнопоставеността 

на всички в общото 

социално 

пространство. 

Изготвяне на познавателна книжка 

в платформата Bookcreator и 

разпространението й чрез Google 

Expedition до всички ученици на 

ПМГ „Яне Сандански” на тема:  

„Просветното движение в 

Неврокоп“ 

 

Посещение на Исторически музей 

град Гоце Делчев и провеждане на 

беседа на тема: „Минало и 

настояще в моят роден край“ 

М. XI 

 

 

 

 

 

М.V 

Опознаване  на родния край и 

сплотяване на ученическата 

общност 

 

 

 

 

Опознаване  на родния край и 

сплотяване на ученическата 

общност 

 

Учениците от 

11 а клас 

 

 

 

 

 

Учениците от 

10 д клас в час 

на класа 

Надя 

Воденичарова 

 

 

 

 

 

Тодорка 

Янудова 

 

3.4. Формиране на 

толерантност и 

уважение към 

правата на 

учениците от 

уязвими групи.  

Провеждане на дискусия на тема: 

„Силата на толерантността“ по 

повод Деня на толерантността  за 

привличане на младежи от уязвими 

общности като доброволци за 

съвместна работа с ученическата 

общност. 

М.XI  Формиране на толерантност и 

уважение към правата на 

учениците от уязвими групи. 

Учениците от 

осмите класове 

Недялка 

Ангушева 



 

 

3.5. Взаимодейства с 

членовете на 

семейството си, 

училищната 

общност и другите 

хора по 

конструктивен и 

уважителен начин 

Изграждане на система за 

сътрудничество между родители, 

институции, фирми, организации и др., 

имащи отношение към възпитанието 

под формата на информационна 

брошура с тема:                                           

„Ролята на моето семейството за 

формиране на гражданската ми 

позиция“. 

М. I Работа за преодоляване на 

негативни стереотипи и 

дискриминационни нагласи 

спрямо хората с различия. И 

развитието на сътрудничеството 

между родители и организации. 

Ученици от нов 

прием-осми 

клас 

Анелия 

Кичукова 



3.6.Учениците да се 

научат да  вземат 

самостоятелни 

решения относно 

своето развитие, да 

проявяват 

инициативност и 

способност да си 

поставят цели, да 

планира и да 

обосновават 

действията си; да 

носят отговорност за 

поведението си и 

оценяват влиянието 

на постъпките си за 

своя живот и този  

на другите хора. 

Изготвяне на тема за дискусия в час 

на  класа : 

1.„Разширяване границите на 

търпимост“. 

 

2. „Аз и другите“ 

 

Предоставяне на информационни 

материали на педагогическите 

специалисти за усъвършенстване на 

уменията  за работа и общуване с 

деца с различни личностни 

особености и проблеми на тема: 

„Позитивен климат в класната стая“ 

 

 

M.II 

 

М.VI 

 

 

 

М.III 

 

 

Създаване на позитивни 

междуличностни отношения 

                                          

Създаване на позитивна класна 

стая 

 

Позитивен климат и подобряване 

на комуникацията между всички 

участници в процеса на 

образование 

 

 

 

Учениците от 

деветите 

класове 

Учениците от 

осмите класове 

 

Педагогически

специалисти  

 

 

Василка 

Фърчева 

 

Северина 

Миладинова 

 

 

Педагогически 

съветник       

Недялка 

Ангушева 

 



IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

• Постигане на благоприятна педагогическа обстановка, която да 

осигури на учениците възможност да осмислят всички аспекти и 

измерения на гражданското образование. 

• Придобити  компетентности за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности. 

• Намаляване на учениците с отклоняващо се и проблемно поведение. 

• Повишаване броя на учениците, продължаващи образованието си във 

ВУЗ. 

• Опознаване и сплотяване на ученическата общност. 

• Формиране на толерантност и уважение към правата на учениците от 

уязвими групи. 

• Постигане на сплотяване на училищната общност. 

• Крайният резултат е изграждане на граждански и общочовешки 

добродетели като основни черти на характера на „базовата личност“ на 

всяко дете и младеж. Те са необходими за съхранението и 

усъвършенстване на конституционната демокрация и крехкото ни 

гражданско общество, за формиране на така необходимите 

самодисциплина, честност, патриотизъм, толерантност, уважение и 

зачитане на ценността и достойнството на всеки човек. 

 

V. ОБХВАТ  

Програмата обхваща ученици от системата на училищното образование – V – ХІІ клас в 

ПМГ „Яне Сандански“ 

 

VI. МОНИТОРИНГ 

• При реализацията на програмата се осъществява мониторинг, който включва: 

• Изготвяне на справки, анализи, отчети и доклади, свързани с изпълнението на 

програмата; 

• Оценяване 

• Осъществяване 

• Обобщаване 

• Изготвяне 

• Проверки 


