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I. Същност
Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 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.
Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско
съзнание и граждански добродетели и поведение, свързано със знания за
устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на
гражданина и с умения и готовност за отговорно
гражданско поведение.
Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване
или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното
адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето.
Екологичното образование e насочено към формиране на екологична
култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна
връзка с оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване,
управление и разумно използване на природните ресурси, както и опазване
на природната среда и на екологичното равновесие и поддържане на
биологично разнообразие.
Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за
различни измерения на културните идентичности и за основни
характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно
отношение към разнообразието във всички области на
човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия
в мултикултурна среда.
II. Целите на гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование са:
1. Изгражданe 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) 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;
в) носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките
си за своя живот и този на другите хора;
г)осъзнава и цени своята културна идентичност
д) подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на
здравето и поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните;
е) познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед
опазване на природата и създаване на устойчива околна среда;
2. Функциониране на училището като автономна, активна и саморазвиваща
се общност, която:

а) изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности
за избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие,
междукултурната толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение;
б) 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. Реализиране:
1. В час на класа
2. В извънкласни форми на работа
3. Чрез проекти и СИП – формите на обучение
4. В часовете от КОО „Обществени науки и гражданско образование”.
IV. Дейности и мероприятия
А. Възпитаване на отговорност и гражданско поведение чрез:
1. Учебната, извънкласната и извънучилищната дейност.
Срок: постоянен
Отг. кл. ръководители
2.Спазване на Правилника за дейността на СУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Царево
Срок: постоянен
Отг. кл. ръководители
3.Спазване на Правилника за осигуряване на безопасни условия на
възпитание, обучение и труд.
Срок: постоянен
Отг. кл. ръководители
4.Изпълнение на дейностите от Плана на класния ръководител с активното
участие и на учениците.
Срок: постоянен
Отг. кл. ръководители
Б. Възпитаване на патриотично съзнание и изграждане на национално
самочувствие
1.Честване на всички национални и училищни празници.
Срок: постоянен
Отг. кл. ръководители и
отговорниците съгласно ГКП

2.Запознаване и спазване на задължителните символи на Република
България и българското училище (национално и училищно знаме,
държавен химн, герб, език, конституция и др.)
Срок: I – VI 2018 г.
Отг. кл. ръководители

В) Здравно и екологично възпитание:
1. Провеждане на здравни беседи на учениците с медицински лица.
Срок: по плана за ЧК
Отг.: мед.сестра

2. Разглеждане на здравни теми в часа на класа - сексуална култура,
наркомания, алкохолизъм, здравословен начин на живот и др.
Срок: по плана за ЧК
Отг.: кл. ръководители
3. Включване в инициативи, организирани от Общината за отбелязване на
22 април – Ден на земята.
Срок: IV 2018 г.
Отг.: МО по Природни науки
4. Организиране на две практически занятия за поведение при бедствия,
аварии и катастрофи.
Срок: XI. 2017 г.- III. 2018 г.
Отг.: Т.Георгиева
5. Провеждане на лекции и тренинги за повишаване на социалните
знания, умения и обща култура на учениците по въпроси, свързани с
психичното здраве.
Срок: I – VI 2018 г.
Отг. пед. съветник
6. Организиране на лекции в ЧК от РУ на МВР по График за:
- безопасност на движението
- агресията сред подрастващите
- киберпрестъпност
Срок: I и II срок
Отг.: кл. ръководители
Г) Развиване на физическа активност и спорт:
1. Организиране на спортни игри „Здрав дух в здраво тяло” - състезания по
баскетбол, волейбол, футбол и хандбал.
Срок: IV - V 2018 г.
Отг. МО по ФВС
2. Участие в ученически спортни игри (волейбол, баскетбол, футбол,
тенис на маса, хандбал, шах и др.) на общински, областен и
национален кръг.
Срок: 2018 г.
Отг. учители по ФВС
3. Организиране на лъвски скок в начален етап.
Срок: м. II 2018 г.
Отг.: кл. ръководители и
учителите по ФВС
Д) Формиране на гражданско поведение и култура:
1. Избор на ученическите съвети по класове.
Срок: септември 2018 г.
Отг. кл. ръководители и
пед. съветник
2. Провеждане на „Ден на отворените врати” –кампания за представяне на
училището и „Ден на ученическото самоуправление”.
Срок: V. 2018 г.
Отг. кл. ръководители и
пед. съветник

3. Седмица за превенция на агресията, насилието, справяне с гнева и
справяне с конфликти.
Срок: м. XI. 2017г./ II. 2018 г.
Отг. кл. ръководители и
пед. съветник
4. Организиране на традиционните училищни програми.
Срок: според празниците
Отг. комисиите
5. Военно обучение в защита на родината за IX и X клас.
Срок: по график
Отг.Военно окръжие Бургас
6. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха
Срок: II срок
Отг.: кл. ръководители и
пед. съветник
7. Провеждане на тематичен час за превенция на корупцията. Изготвяне на
проекти от XII кл.
Срок: II срок
Отг.: К.Коева
Е.Толерантнтост и интеркултурен диалог.
1. Провеждане на Час на класа по проблемите на дискриминацията.
Срок: II срок
Отг.: външен лектор
2.Интегриране на ученици от малцинствата, чрез включването им в групи
по интереси и „Твоят час”.
3. Дискусии в часовете по „Свят и личност” на тема толерантност и
интеркултурен диалог и хармонични междуличностни отношения.
НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА Е ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ
НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ
СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ №1/24.10.2017 год. И
УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД №/.10.2017 год.

