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1.    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
В СУ „Дръстър“ 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. 

Повишаващото се отговорно отношение към учебния процес  доказва стремежа на 
всички за обучение в среда на разбирателство и за повишаване качеството на образование. 

 
2.    ЦЕЛИ  

 
Гражданското образование цели изграждане 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; 

 взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и 
способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си; 

 
3.    ЗАДАЧИ: 

 Гражданското образование: 
 възпитава в демократичните ценности; 
 насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и 

критичност у всички участници в образователната система; 
 утвърждава устойчива, включваща, демократична среда, свободна от различните 

форми на агресия и дискриминация; 
 изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за 

избори, свързани с гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното 
разбиране, зачитане и уважение; 
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 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. 

 
4.     СЪДЪРЖАТЕЛНИ АСПЕКТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ: 

         
∗ умение за водене на спорове; 
∗ превенции на зависимостите; 
∗ за ред и сигурност в училище; 

 
5. СВЕТОВНИ ДНИ: 

 
∗ 16. ХІ. – Международен ден на толератността; 
∗ 10. ХІІ – Ден на правата на човека  
∗ 21. ІІ – Международен ден на майчиния език; 
∗ 10. ІІІ – Ден на Холокоста и на пострадалите от престъпления срещу човечеството 

(обявен с решение на Министерския съвет на 13 февруари 2003 г.); 
∗ 21. ІІІ – Световен ден срещу расовата дискриминация; 
∗ 8 април – Международен ден на ромите; 
∗ 21 май – Световен ден за културно многообразие за диалог и развитие;  

 
 

6. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ: 
 

 Институционалните политики за подкрепа на гражданското образование са насочени 
към изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която 
насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности: 

 
• откриването на учебната година; 
• официалното раздаване на дипломата за средно образование; 
• награждаване на отличили се ученици; 
• поддържането на училищен кът „Стена на славата“; 
• съхраняване на училищното знаме; 
• честването на националния празник, на официалните празници, на дните на 

национални герои и будители, на празника на патрона на училището; 
• изпращане на завършилите зрелостници; 
• изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището 

моменти; 
• поставяне на националния флаг на фасадата на училището; 
• подкрепа на инициативността на учениците чрез представителството им с 

Ученическия съвет. 
Интегрална част от институционалните политики, насочени към гражданското 

образование е подкрепата за мултикултурната среда и съхраняването на българския език 
като официален език, на който се общува в училище. 

 
 
 

 



7.    ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЦЕЛИТЕ НА 
ПРОГРАМАТА 
 

№ Основни 
направления/ Дейности 

Срок Отговорник 

1. Тържествено откриване на учебната година 01.09.2017 г. Директорът 

3. Разширяване знанията на децата за историческото 
минало и отбелязване Деня на народните будители 

Края на м. Х 
2017 г.  

И. Занов 

4. Отбелязване световния ден на толерантността – 16 
ноември 

16.11.2017 г. Ученически 
съвет 

5. Провокиране интереса на учениците към народното 
творчество, традиции, празници чрез коледуването 

м. декември 
2017 г. 

Ученически 
съвет,  
Г. Великова 

6. Поддържане на родолюбиви чувства чрез 
отбелязване Деня на гибелта на Левски и на 
националния празник - 3 март 

19.02.2018 г. 
02.03.2018 г. 

И. Занов 

7. Отбелязване патронния празник на Спортно 
училище „Дръстър” 

30.03.2018 г. Директорът 
И. Занов 

8. Отбелязване на 9 май – Ден на победата, Ден на 
Европа и ден на ученическо самоуправление 

09.05.2018 г. Ученически 
съвет,  
Г. Великова 

9. Спортни мероприятия във връзка с отбелязването 
Деня на спорта – 17 май. 

17.05.2018 г. Учители по 
спорт 

10. Участие с представителна група от училището в 
шествието на 24 май 

24.05.2018 г. Директор 

11. Отбелязване на Деня на Ботев и загиналите за 
свободата на България с представителна група 

01.06.2018 г. И. Занов 

 
8.   ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

А . Критерии: 
 
• Количествени – броя на участниците в мероприятията; прякото участие на 

учениците  при  организирането и провеждането на мероприятията; 
• Качествени – изграждане на култура на поведение в ученическата общност и 

готовност за участие в училищния живот. Създаване на нагласи и настроения за 
отстояване на собствена позиция и носене на отговорност. 

 
Б.  Методи:  изложби, беседи, дискусии.  

 
9. МОНИТОРИНГ 

 
• Наблюдения на дейностите по изпълнение на програмата. 
• Отчет за изпълнение на дейностите по програмата и постигане на очакваните 

резултати – в края на I срок и на учебната година. 
 
Програмата е приета на Педагогически съвет, Протокол № 13/30.18.2017 г.  
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