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I . ЦЕЛ:
«

Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и 
граждански добродетели, свързани със знания за устройството на демократичното об
щество. правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно 
гражданско поведение.

Здравното образование е насочено към развитие на ученика за създаване и поддър
жане на здравословен стил и условия на живот.

Екологичното образование е насочено към формиране на екологична култура, еколо
гично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимовръзка с оглед познаване на 
екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природ
ните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие.

Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни изме
рения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните от
ношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на 
човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мулти- 
културна среда.

Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са взаимос
вързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на соци
ални, граждански интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със 
здравето и поддържането на устойчива околна среда.

II. ПОДЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:

1. Изграждане на автономна и активна личност, 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, иконо
мическите 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. общността и другите хора по конструктивен 
и уважителен начин;
е) изразява обосновано и критично гражданската си позиция;
ж) взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и спо
собност 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;
и) подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето и под
държа здравословен начин на живот за себе си и за околните;



й) познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на приро
дата и създаване на устойчива околна среда;
к) 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 всяка образователна институция като автономна, активна и саморазви- 
ваща се общност, която:
а) възпитава в демократичните ценности;
б) насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социапна чувствителност и критич
ност у всички участници в образователната система:
в) утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда свободна от раз
личните форми на агресия и дискриминация;
г) изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, свър
зани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, вза
имното разбиране, зачитане и уважение;
д) 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. ДЕЙНОСТИ. СРОКОВЕ И ОТГОВОРНОСТИ:

А. МОДУЛ „ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ*4 -  осъществява се в часовете на класа, 
съгласно темите в учебния план на всяка паралелка и клас.

Срок: 15.09.2020 г. -  15.65.2021 г. 
Отг.: класни ръководители

Б. МОДУЛ „ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ"

1. Часове на класа, съгласно темите в учебния план на всяка паралелка и клас.

Срок: 15.09.2020 г. -  15.65.2021 г. 
Отг.: класни ръководители

2. „Аз обичам да спортувам'* -  извънкласни дейности съвместно с треньори от УСШ и 
по програми за извънкласни дейности.

Срок: 15.09.2020 г. -  15.65.2021 г. 
Отг.: класни ръководители, 

ръководители извънкласни дейности

3. Участие в спортни състезания /училищни, общински и областни турнири/.

Срок: 15.09.2020 г. -  15.65.2021 г.



Отг.: класни ръководители, 
Комисия по спорт и култура

4. Провеждане на час на класа с педагогическия съветник по теми. заявени от класните 
ръководители

Срок: 15.09.2020 г. -  15.65.2021 г. 
Отг.: класни ръководители, 

Педагогически съветник
В. МОДУЛ ..ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ“

1. Часове на класа, съгласно темите в учебния план на всяка паралелка и клас.

Срок: 15.09.2020 г. -  15.65.2021 г. 
Отг.: класни ръководители

2. Изготвяне на проекти, брошури и др. материали на тема ..Моят свят", организиране 
на кампания за почистване и залесяване на училищния двор и честване ..Деня на Зе
мята".

Срок: 22.04.2021 г. 
Отг.: класни ръководители.

Учители ЦДО.
Обществен съвет. Училищно настоятелство 

Г. МОДУЛ ..ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ“

1. Часове на класа, съгласно темите в учебния план на всяка паралелка и клас.

Срок: 15.09.2020 г. -  15.65.2021 г. 
Отг.: класни ръководители

2. Честване на националните празници:
2.1. Ден на будителите
2.2. Коледа
2.3. Рождението на Васил Левски
2.4. Баба Марта
2.5. Трети март
2.6. Двадесет и четвърти май

Срок: 2 ноември. 27 февруари, 20 декември. 1 март. 3 март. 24 май 2020-2021 г.
Отг.: Класни ръководители, 

Комисия по спорт и култура.
Комисия ГО



Честване патронния празник на училището — 5 май

Срок: 5 май 2021 г. 
Отг.: Класни ръководители. 

Комисия по спорт и култура.
Комисия ГО

Ученическо самоуправление -  избор на представители от вторите и третите класове 
в Ученическия съвет и планиране на дейности.

Срок: 15.09.2020 г. -  15.65.2021 г. 
Отг.: класни ръководители. 

Педагогически съветник


