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Гражданско образование – условие за 
дейности и идеи

 Променящото се общество изисква както
учениците, така е и учителите да търсят нови
начини, методи и алтернативи за справяне с
предизвикателствата на живота.
Образователните институции наблягат на
развитието на младите хора като активни
граждани, участващи и променящи, и в
същото време – отговорни към себе си,
обществото и държавата. 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,
финансова култура, предприемачески умения
и с умения и готовност за отговорно
гражданско поведение .



Съвместна работа 
Подготовка на програми по Гражданско образование –

5, 6, 7 клас
(Минко Арабаджиев – Ирина Даскалова – Албена Борисова –

Гинка Гамсъзова) 

 Да запознае учениците с ресурси и възможности и как да ги
използват ефективно в ежедневието си;

 Да насърчи учениците да проявяват творчество и ефективност;
 Да изгради умения за приспособяване към промените, вземане на 

решения и поемане на отговорност за последиците избора и 
действията;

 Да изгради умения за екипна работа и поемане на отговорност при 
нея. 

 Да изгради предприемачески умения и граждански позиции, 
които учениците да използват в своето образование и кариера.



„Моите силни страни“ – портфолио – Гражданско образование

 В часовете по Гражданско образование,
учениците от 5а клас работят по темата за
„Себепознанието – моите силни и слаби
страни“ и развиват своите дигитални
компетентности запознавайки се с
платформата „Smart classroom“ и изработване
на своето ученическо портфолио. Онлайн
часовете ни дадоха възможност да
дискутираме, изработим и представим
първите стъпки в изработване на ученическо
портфолио, определяйки своите силни страни,
хобита, извънкласни дейности. Учениците
разгледаха списък със силни и слаби страни
(или гледат PowerPoint презентация), като
трябва да оградят, да подчертаят или да
извадят тези, които се отнасят за тях по
конкретния предмет; в училище като цяло; у
дома; в извънкласните им дейности и в

проекти.



Завършихме първия срок на гражданското
образование с разходка до центъра,
където наблюдавахме административните
сгради и тяхното съчетание с културно –
историческите забележителности … но …
непропуснахме да сме на ледената

пързалка.
Дейността за втория срок продължава г-жа
Ирина Даскалова.



Гражданско образование- Хуманитарен модул – втори срок

 Цели 
 *Формиране на граждански качества на личността на основата

на демократични ценности
 * Bъзпитание на компетентен гражданин

 Основни понятия
 Гражданско образование
 Гражданин
 Граждански качества на личността
 Ценностни ориентации

 Базови ценности:
 хуманизъм
 патриотизъм
 свободолюбие
 справедливост
 толерантност
 уважение към правата и свободите на човека
 уважение към националната култура
 уважение към законите на родната страна и 
 към институциите на гражданското общество
 отговорност



Основни акценти: Методи и похвати, 
използвани в часовете по ГО

 1. Моите силни и слаби страни
 2. Моят род. Моето семейство и аз
 3. Доброто име и добрите дела на човека
 4. Самосъзнание
 5.  Моите постижения
 6. Делото на Софроний Врачански
 7. Моите ценности - техните ценности
 8. Смелост и решителност
 9.  Човекът и колективът
 10. Лидерство. Лидерски умения
 11. Вземане на решения
 12. Как да бъдем успешни при вземане на 

решения?
 13.  Как да създадем условия за успешна 

работа?
 14. Институциите около мен
 15. Аз съм гражданин
 16. Гражданските права. Работа по групи
 17. Гражданинът и Европа
 18. Какво научих по гражданско

образование? Обобщение

 Беседа

 Самостоятелна работа

 Дискусия

 Групова работа с решаване
на казуси

 Презентации



Семейството – от него тръгва всичко

 Работата по темата цели формиране на отношение към
семейството като основа на обществото;

 • формиране на представа за значението на 
семейството за устойчиво и успешно развитие на 
човека; 

 • укрепване у ученик на уважението към родителите и 
рода;

 осъзнато отношение към членовете на рода; 

 • усвояване на  нравствени ценности в семейния живот.



Ролята на лидера в обществото


Учениците бяха запознати с
понятието и с примери за
успешни лидери в по-старо и
по-ново време: владетели,
обществени дейци,
революционери, ръководители
в различни сфери на живота и
сами определиха основните
качества на истинския лидер.
Самостоятелно писаха текстове
за личност, която за тях е лидер,
когото биха искали да познават.



Принадлежност към 

училищната общност

 Шестокласници направиха препис на “Кириакодромион, сиреч Неделник” от 1806 година на
Софроний и така символично се свързаха с книжовната традиция на Българското възраждане.
Инициативата на 6 в клас бе подета и от Ученици от 5 а клас, на които г – жа Даскалова води
часове по Гражданско образование. Те също решават да участват и избират да препишат
поучителни слова, тематично свързани с големи християнски празници. Всеки от учениците
работил в рамките на един учебен час. Предварително дискутирали за украсата на
ръкописните книги, за винетките и заглавките.

 В СУ „Св. Софроний Врачански” се проведе състезанието по български език и литература
„Стъпала на знанието”, организирано от Сдружение „10 книги”. Явиха се петима ученици от
пети клас и десет ученици от шести клас на първия предварителен кръг. Техни учители по
предмета са Мирослава Нейчева, Ирина Даскалова и Силвия Чобанова. Националното
състезание се провежда чрез тестова форма или писане на текст. В първия кръг учениците
решаваха тестове с 20 задачи върху изучено учебно съдържание, като беше необходимо да
покажат комплексни знания по български език и литература. Оценяването на индивидуалните
постижения на учениците се извършва от Национална комисия за проверка и оценка, която
съставя протокол с резултатите



Гражданско образование и кариерно развитие
 На 17 май учениците от 5.а клас направиха посещение на Пета районна служба

„Пожарна безопасност и защита на населението“ – район „Тракия“. Посещението е
предвидено според учебната програма по Гражданско образование, заложено за
паралелката, която е иновативна, и провеждано през настоящата учебна година
един час седмично.

 Цели на посещението бяха: запознаването с професията на пожарникаря като
част от темата за кариерно ориентиране на учениците; запознаване с условията за
работа в екип; с професионалните качества и организационните умения, които
трябва на притежава един служител на пожарната безопасност.

 На петокласниците беше проведена беседа, по време на която учениците
подробности за обучението и образователния ценз на пожарникарите. Бяха
изненадани от факта, че в четиригодишния курс на обучение в Академията на МВР
се изучават засилено математика, химия и физика. Учениците видяха част от
инструментите, с които си служат огнеборците - резачки и моторни флексове.
Запознаха ги с устройството на различните уреди за гасене на пожари и със
защитните облекла.

 Албена Борисова и Ирина Даскалова

 преподаватели по двата модула на Гражданско образование в пети а клас



Всеки петокласник опита как се гаси 
пожар с маркучите на пожарната. 

В края на срещата учениците пожелаха
на любезните домакини от Пета районна
служба да бъдат здрави и по-рядко да 
излизат с пожарните коли по сигнал. 



Ученическият съвет – продължение на съвместната работа

Минко Арабаджиев – Ирина Даскалова – Албена Борисова 



Ученическият съвет … дейности

• - Избор на екип и председател
• - Обсъждане и избор на дейности

• - Училищният вестник 
(брой 1, 2,3)

–продукт на Ученическия
съвет



Заключение: 
 Гражданското образование на първо място е 

предпоставка за оформяне на граждански  позиции 
сред  учениците. Много често си говорим как 

младите не участват в живота на общността, не 
гласуват и т.н. Именно гражданското образование е 
нещото, което може да провокира такъв интерес у 
тях и да ги направи будни граждани с позиция.” 




