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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.СЪЩНОСТ 

 

Гражданското образование и възпитание се осъществява като система от 

дейности, ориентирани към формиране на нагласи у учениците и създаване на 

модели на поведение за активно участие в обществените процеси. 

 

2.НАСОКИ: 
  

2.1. Формиране на знания и умения за активно взаимодействие със социалната 

среда.  
2.2.  Изграждане на култура на поведение и взаимоотношения.  
2.3.  Формиране на уважение към гражданските права и отговорности.   
2.4.  Формиране на знания за политиките на Европейския съюз. 
2.5.  Формиране на разбиране за правата на човека като рамка, която може да служи 
за борба с несправедливостите (напр. с корупцията, дискриминацията, 
неравноправието). 

 

3.РЕАЛИЗИРАНЕ: 

 

3.1. В часа на класа. 
 
3.2. В извънкласни форми на работа. 
 
3.3.Чрез проекти; мултимедийни презентации на ученици и др. 
 
4. АКЦЕНТИ 
 
4.1. Противодействие срещу проявите на агресия. 
 
4.2. Превенция на зависимостите (наркомания, алкохол, тютюнопушене). 
 
4.3. Действия при природни бедствия, аварии, пожари и др. 
 
4.4. Професионално ориентиране и кариерно развитие. 
 
4.5. Икономическа култура. 
 
4.6. Култура на поведение и общуване. 
 
4.7. Създаване на климат за сътрудничество на етническите и културните групи в 
класа. 
 
 
ІІ. ЦЕЛ 
 
 Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата, изпълняване на 

задълженията и поемане на отговорности като членове на обществото. 
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ІІІ. ЗАДАЧИ  

1. Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и готовност за 

участие в общоучилищния живот. 

2.  Самостоятелен избор на професионален път на реализация. 

3. Изграждане на национално самочувствие и отговорност за пълноценен живот. 

4. Противодействие на агресивността и проявите на тормоз в училище и извън него. 

5. Запознаване с принципите и целите на електронното управление и може да 
участва на практика в прилагането му за лични и обществени цели. 
 
ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
А) Възпитаване на отговорност и гражданско поведение чрез: 
1. Учебната, извънкласната и извънучилищната дейност. 
2. Спазване на правилника за дейността на ПГСА-гр. Пазарджик. 
3. Спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд.   
4. Изпълнение на дейностите от плана на класния  ръководител с активното 
участие на учениците. 
5. Изграждане на ученическо самоуправление и изработване на план за дейността на 

ученическото самоуправление. 

 

Б) Възпитаване на национално самочувствие и продължаване на 

националните традиции: 

1. Честване на всички национални и училищни празници. 
2. Запознаване и спазване на задължителните символи на Република България и 

българското училище (национално и училищно знаме, държавен химн, герб, език, 

конституция и др.) 

3. Изграждане на система за сътрудничество на родители, институции, фирми, 

организации и др., имащи отношение към възпитанието. 

 

Г) Възпитаване в интеркултурна среда. 
1. Провеждане на беседи, свързани със създаване на климат за сътрудничество на 
етническите и културните групи в класа. 
2. Създаване на  мултикултурни общности ( състави, отбори, екипи), за да се 
подобрят междугруповите отношения. 
3. Организиране на изложби посветени на обичаите и традициите на различните 
етноси. 
 
В) Формиране на гражданско поведение и култура: 
1. Избор на ученическите съвети по класове. 
2. Избор на Ученическо самоуправление на ПГСА-гр. Пазарджик.    
3. Организиране на обучение на учениците от Ученическото самоуправление за 
разработване и изпълнение на младежки проекти.  
4.Организиране на публичен дебат на тема по социално значим граждански проблем.   
5. Провеждане на „Ден на отворените врати” – кампания за 
представяне на училището.  
6. Организиране на „Ден на талантите” – церемония по награждаването на ученици, 
заели призови места в национални изяви през учебната година. 
 
 
Изготвил:……………………… 
                  /Рангел Енев/ 


