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ПЛАН  

за дейността на екипа по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование през уч. 2022/2023 г. 

 

 

I. Контекст  

 

Придобиването на ключови компетентности от учениците е невъзможно без 

реализирането на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. Тези видове образование са взаимносвързани и формират 

интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на социални, граждански и 

интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със здравето и 

поддържането на устойчива околна среда. Тяхната значимост обосновава необходимостта 

от реализиране на действени и ефективни училищни политики за подкрепа на 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование с крайна цел – 

формиране на социално ангажирани личности с изградени умения и компетентности за 

пълноценна реализация в съвременното общество. 

Преглед и изводи относно осъществените дейности в областта на гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование през предходната учебна 

година:  

През изминалата 2021-2022 учебна година програта по гражданско, здравно и 

интеркултурно образование в ОбУ „Св.св Кирил и Методий“ с. Априлово бе насочета към 

социализация и придобиване на т.н. „демократична грамотност“ при подготовка на 

учениците за тяхната бъдеща роля на достойни, активни граждани. 

Главната цел на програмата беше формиране на социално ангажирани личности с 

изградени умения и компетентности за пълноценна реализация в съвременното 

демократично общество, съобразено с етноса на учениците. Крайният резултат, къв който 

се бяхме насоличи, при изпълнението на пограмата, е изграждане на граждански и 
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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. 

Прогрмата беше разделена на три модули за гражданско образование – за 

начален, прогимназиален и гимназиален етапи, като във всеки модул бяха планирани 

теми и дейности. Здравното образование предвиждаше теми, свързани със 

здравословноото хранене, личната хигиена, сексуалното здраве и други важни за 

развитието на учениците теми. Психофизическото и когнитивно развитие на учениците 

бе фокусирано върху теми, свързани с подобряване на общуването между ученеците в 

училище и извън него, дискусии за лъжата и истината, училищните и обществени 

правила и как учениците да се изградят като добри хора.  

Силни страни от изпълнената програма за изминалата учебна година можем да 

обобщим какот следва:  

- Много добра материално – техническа база, в която позволява нормалното 

изпълнение на програмата чрез възможностите на интерактивните методи на 

обучение /дискусии, учене чрез преживяване, др./; 

- Добре подготвен педагогоически персонал, който да провежда дейности, 

фокусирини към интересите на учениците; 

- Налична техника и неперкъснат достъп до Интернет, които са необходими 

средства за провеждането на един съвремен образователен процес и 

обучения на децата по темите за интеркултурното здравното и гражданското 

образование.  

В края на учебната 2021-2022 година екипът по изпълнение на програмата реализира 

анализ на изпълнението и установи следните слаби страни:  

- Продължително отсъствие на децата поради пандемичната обстановка с 

Covid-19, което създаваше неудобства да изпълняваме планираните дейности 

в учебна среда; 

- Не добра интеренет връзка с учениците в домашни условия, което водеше до 

нетолкова активно участие на децата; 

 

С оглед на описаните положителни и отрицателни страни укипътна училището 

съсредоточава усилията за новата 2022 – 2023 учебна година по следните  

 

II. Основни приоритети за учебната година  

1. Възпитание в ценности за формиране у учениците на личностни качества, умения, 

нагласи и мотиви за спазване на утвърдени правила и регламенти в рамките на 

образователната институция и на държавата, като и на установените социални и 

обществени норми. 

2. Развитие на здравната и екологичната култура на младите хора като предпоставка 

за осъзнат избор на здравословен начин на живот и опазване на околната среда.  

3. Усвояване на знания за различните културни идентичности, за основните 

характеристики на интеркултурните отношения за формиране на позитивно 
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отношение и толерантност към културното и етническо разнообразие.  

III. Планирани дейности през учебната 2022/2023 г., организация и координация  

 

Дейности Срок 
Отговорни 

лица/координатори 

Индикатори 

за 

изпълнение 

Забележка 

(необходими 

пояснения) 

Гражданско образование:  

I. Формиране на училищни структури за самоуправление 

1. Координация при 

избора на ученически 

съвети на ниво 

паралелка, клас и 

училище.  

30.09.2023 г.  Класни 

ръководители 

Формирани 

ученически 

структури  

 

II. Отбелязване на годишнини и участие в чествания 

Честване на патронния 

празник на училището. 

Конкретни 

мероприятия:  

• тържествен час на 

класа за 

новоприетите 

ученици; 

• резултати от 

конкурси за 

литературно-

художествено 

творчество и 

продукти от 

изследователската 

дейност, 

представящи 

живота и делото на 

училищния патрон 

и дейността на 

училището 

(конкурс за есе, 

рисунка, постер); 

11 май 2023 г.  Комисия по Култура 

Класни 

ръководители  

Учители п 

орисуване 

Учители по БЕЛ 

Проведени 

събития  

 

22 септември – Ден на 

Независимостта на Р 

България 

22.09.2022 г.  По плановете н 

акласните 

ръководители 

 

Ден на народните 

будители 

01.11.2022 г.  По плановете на 

акласните 

ръководители 

 

19 февруари – поклон 

пред Васил Левски 

19.02.2023 г.  Комисия по култура  

3 март – национален 

празник на Република 

03.03.2023 г.  Комисия по култура   
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България 

… 

24 май – Ден на 

светите братя Кирил и 

Методий, на 

българската азбука, 

просвета и култура и 

на славянската 

книжовност 

… 

24.05.2023 г.  -  Празникът 

се отбелязва 

на 11 май 

2 юни – Ден на Ботев и 

на загиналите за 

свободата на България 

02.06.2023 г.  Комисия по Култура   

III. Възпитание в традиционни християнски ценности 

1. Отбелязване на 

Деня на християнското 

семейство.  

Ноември,  

2022 г. 

По плановете на 

класните 

ръководители 

Проведени 

събития  

 

2. Честване на Коледа 

и празниците от 

традиционно-обредния 

календар. Коледа по 

света. Благотворителен 

коледен базар.  

Декември,  

2022 г.  

Комисия по Култура   

3. Честване на 

празници от 

традиционно-обредния 

календар – баба Марта, 

Великден – изложба на 

мартеници, 

великденска изложба 

на ученически 

рисунки, картички, 

сувенири и декорирани 

яйца и др. 

март-април 20 

23 г.  

Комисия по култура 

Учители по 

рисуване  

 

IV. Социални връзки, сближаване и различия. Борба с проявите на нетолерантност 

и дискриминация 

1. 16 ноември – Ден на 

толерантността. 

16.11.2022 г.  Комисия по ГЗИО Проведени 

събития  

 

2. „Ден на розовата 

фланелка“ –  световен 

ден за борба с тормоза 

в училище. 

Международен ден на 

търпението. 

Февруари – 

март 2023 г.  

Комися ГЗИО 

Психолог 

 

3. Международен ден в 

подкрепа на хората със 

синдром на Даун – 

„Намерете възможно 

Март 2023 г.  Психолог  
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най-шарените чорапи“.  

V. Стимулиране на творческата активност и развитие на интересите и 

възможностите на учениците 

1. Мотивиране и 

подкрепа на учениците 

при участие в 

олимпиади, състезания, 

конкурси, изложби и 

пр. 

Уч. 2022/23 г.  Учители 

Класни 

ръководители 

Активно 

участие във 

форми за 

изяви на 

учениците 

 

2. Ден на детето – 

рисунки на асфалт, 

спортни игри и 

музикални междучасия 

 юни 2023г.  

 

Комисия по култура 

Класни 

ръководители  

Родители 

 

Здравно и екологично образование:  

1. Отбелязване на 1 

декември 

международния ден за 

борба със СПИН – 

съвместно с РЗИ.  

Декември 2022 

г.  

Класни 

ръководители  

РЗИ 

Проведено 

събитие  

 

2. Дейности по 

превенция на рисково 

поведение борба със 

зависимостите 

(алкохол, 

тютюнопушене, 

наркотици и др.). 

февруари 

2023 г.  

РЗИ Проведени 

лекции, 

беседи, 

лектории 

 

3. Седмица на 

здравословното 

хранене. 

Ноември  

2022 г.  

Учители по 

практика  

Проведени 

мероприятия  

 

4. Участие в 

състезания по различни 

видове спорт от 

„Ученически игри“.  

Уч. 2022/ 2023 

г.  

Учител ФВС 

Комисия по спорт 

Участие в 

състезания  

 

5. Провеждане на 

училищни първенства 

и турнири, 

туристически походи, 

излети и спортни 

дейности – съгласно 

плана на комисията. 

Уч. 2022/ 2023 

г.  

Учители ФВС 

Комисия по спорт 

Проведени 

дейности  

 

6. Включване в 

кампанията „Да 

изчистим България 

заедно“. 

април 

2023 г.  

Класни 

ръководители 

Участие в 

кампания  

 

7. Отбелязване на 

международния ден за 

опазване на околната 

Април 

2023 г.  

Учители 

Класни 

ръководители  

Проведени 

мероприятия 
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среда. 

Интеркултурно образование:  

„Аз съм света“ –  

Инициативи за 

възпитание в дух на 

отвореност и 

толерантност към 

света:  

Международен ден на 

толерантността; Детска 

полицейска академия; 

Ден на розовата 

фланелка и др.  

Уч. 2022/ 2023 

г.  

Класни 

ръководители 

Проведени 

събития  

 

 

Списък с примерни теми по гражданско образование за начален, прогимназиален и 

гимназиален етапи  във връзка с реализирането на плана :  

 

НАЧАЛЕН ЕТАП 

- Формиране на представи за собственото „Аз“ 
- Какво мога да правя най-добре? 
- Моите права, задължения и  отговорности вкъщи. 
- Достойнство и основни човешки права 
- Семейство и род 
- Училищен живот 
- Моят роден край 

- Увереност и умение за общуване  

- Колко всички си приличаме и колко сме различни? 

- Формиране на първите имения за групова дейност. 

- Толерантност, търпимост, уважение към другите и към себе си – как ги 

разбирам и прилагам 

- Национални символи 
- Официални празници в Република България 

- Основни права, свободи и отговорности на детето и гражданина на Република 

България 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

- Силните и слабите страни на човека. 
- Какъв ще стана когато порасна голям? 
- Как да придобия чувство за  идентичност и собствена стойност? 
- Сътрудничество, комуникация, уважение и разбирателство. 
- Права и отговорности – какво зная и не зная за тях? 
- Чувствам се по-отговорен за всичко, което се случва в училище! 
- Образование без предразсъдъци и  дискриминация. 
- Какво да променим в училище?  
- Предложения, препоръки, мотиви. 
- Ценностите, които осмислят човешкия живот. 
- По време на учебната година се провеждат не по-малко от 3 заседания на 

екипа – в началото на учебната година, в края на първия учебен срок и в края 
на учебната годината 
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- Извънредни заседания се провеждат при възникнала необходимост, по 
инициатива на председателя или друг член на комисията.  

 
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

- Какъв човек си и какъв искаш да бъдеш? 
- Трудности, с които не успяваш да се справиш? 
- Асертивното поведение – увереност в себе си. 
- Всичко зависи от теб! 
- Живот в промените и отговорно гражданско поведение. 
- Подготовка на младите хора за мир и ненасилие. 
- Ефективно общуване – преодоляване на стрес и напрежение, отстояване на 

права, водене на преговори. 
- Що е демокрация? 
- Европейска демокрация в България за управление в услуга на гражданите 
- Политически модели на управление. 
- ЕС. България в ЕС. Ролята на България в ЕС. 
- Политически системи. 
- Държавна власт 
- Държавно управление 
- Държавен апарат 
- Дипломация 
- Форми на държавно управление. 
- Форми на държавно устройство. 
- Държавни символи 
- Нация и национална държава. Национална идентичност и групови 

идентичности. 
- Малцинства и образователни институции: регламентирано равноправие и 

фактически ограничения. 
- Толерантност, а не ксенофобия! 
- Нарушаване на човешките права по света: глад, бедност, деца-войници… 

 

IV. Необходими връзки и взаимодействия  

 

Екипът по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование работи в 

сътрудничество с ръководния екип на образователната институция и с Ученическия 

съвет, взаимодейства с институции и организации, които биха могли да подкрепят 

реализирането на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

на училищно ниво – културни институции, РЗИ, РИОСВ, НПО и др. Сътрудничи с 

медиите за популяризиране на добри училищни практики и изяви на ученици.  

 

V. Очаквани резултати от дейността на комисията. Срокове, форма и отговорно 

лице за отчитане на дейността  

 

В резултат на дейността на екипа по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование се очаква:  

1. функциониране на демократична училищна общност; 

2. изграждане на гражданска култура у учениците, подобрена информираност за правата, 

задълженията и отговорностите на гражданина;  

3. постигнати коректни и толерантни отношения в рамките на училищната общност; 

4. сведено до минимум асоциално поведение и ограничаване на проявите на агресия;  
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5. изградена позитивна психологическа среда; 

6. формирана здравна култура за опазване и развитие на физическото, социалното, 

емоционалното и умствено здраве на младите хора.  

 

Дейността на екипа по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование се отчита пред педагогическия съвет на училището от председателя на 

комисията или определен от него представител в края на първия учебен срок и в края на 

учебната година.  

 

 

Изготвил плана:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕКИПА 

 

……………………………………………….. 

(Стоян Калинов, учител по История) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


