
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” 
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ПРОГРАМА 

за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование през учебната 2022/2023 година 

 

Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са 

взаимносвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване 

на социални, граждански и интеркултурни компетентности. 

 

I. Цели: 

 

1. Изграждане на самостоятелни и активни личности;  

2. Функциониране на образователната институция като автономна, активна и 

саморазвиваща се общност; 

 

ІІ.ЗАДАЧИ 

 

1. Участие в различни форми на ученическо самоуправление и 

представителство; 

2. Организиране на доброволчески дейности във и извън училище; на 

училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, 

правата на човека, опазването на околната среда и др.; 

3. Реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, 

превенция на агресията; 

 

ІII. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

А) Възпитаване в гражданско образование чрез: 

1.Запознаване с Конституцията на РБългария в часа на класа с участие и на 

учениците.                                    

Срок: постоянен 

Отг.: класни ръководители 

2. Участие в инициативата на UNICEF за за познаване с глобалните цели за 

устойчиво развитие „Най-големият урок в света“.        

Срок: ноември  

Отг. Вадимира Самарджиева  

3. Участие в инициативи на Българската платформа за международно развитие. 

Срок: постоянен 

Отг.: Директор 

4. Включване на теми в час на класа свързани с: 

✓ зачитане значимостта на всяка човешка личност;  

✓ осъзнаване на  своята културна идентичност;  

✓ взаимодействие с членовете на семейството си, общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин;  

✓ изразяване  обосновано и критично гражданската си позиция;  

Срок: постоянен 

Отг.: класни ръководители 

 

 



Б) Възпитаване и изграждане на национално самочувствие и продължаване 

на националните традиции, възпитаване на учениците в патриотизъм. 

 

1. Организиране на дарителски инициативи и участие в благотворителни базари 

за подпомагане на уязвими групи. 

Срок: постоянен 

Отг.:учители, кл.ръководители 

2. Разработване на проекти и презентации, свързани със забележителни събития 

от нашата история. 

Срок: постоянен 

Отг.: Христо Христов, класни 

ръководители и учители,преподаващи 

предмета „Човек и общество“ 

3. Музиката като средство за съпреживяване и споделяне на емоции – изучаване 

на фолклорни песни, пословици и танци, световна музикална култура 

Срок: септември  - юни 

отг.: Лушка Тонева 

 

В) Здравно и екологично възпитание 

1. Разработване на проекти, презентации и провеждане на практически часове, 

свързани със здравословното хранене и начин на живот.                

Срок: постоянен 

Отг.: Владимира Самарджиева, 

Славка Карабелова, А. Янева 

2. Организиране на мероприятия, свързани с: 

✓ Деня на Земята,  

✓ месец май – месец на защита на природата,  

✓ 5 юни Световен ден на околната среда                   

• Срок: март - юни  

Отг.: Славка Карабелова, 

Владимира Самарджиева 

3.Участие в акцията „Лист по листа“             

Срок: април 

Отг.: Класни ръководители 

 

Г) Развиване на физическата дееспособност 

1. Формиране на отбори по различни  видове  спорт         

Срок: постоянен 

Отг.: Учители по ФВС, А. Янева 

– ЗЗК  

2. Провеждане на спортни празници и турнири.     

Срок: постоянен 

Отг.: учители по ФВС,А. Янева 

– ЗЗК  

 

Д) Стимулиране на творческата активност и развитие на интересите и 

възможностите на учениците, участие в клубове и неформални групи 

1. Участие в общински, регионални, национални и международни конкурси, състезания и 

конференции. 

Срок: постоянен 

Отг.: ЗД, учители 

2. Организиране на концерти и чествания        

Срок: постоянен 



отг.: Лушка Тонева, класни 

ръководители, учители 

3.Организиране на състезания в различни научни области     

Срок: постоянен 

Отг.: ЗД, учители 

4. Включване в занимания по интереси           

Срок: постоянен 

Отг.: ръководство, учители 

Е) Интеркултурно възпитание и образование. 

1.Провеждане на беседи, свързани с християнството в часа на класа. 

Срок: постоянен 

Отг.: Галя Жечева 

2.Живеем заедно, празнуваме различно       

Срок: постоянен 

Отг.: Владимира Самарджиева,  

Галина Жечева, А. Янева 

 

Изготвили: 

1. А. Янева 

2. В. Самарджиева 

3. С. Карабелова 

  


