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ЦЕЛ

Да се адаптира обучението по гражданско образование към

малките ученици и се даде възможност целенасочено да усвояват

знания, умения и практики за гражданско участие, здравни и 

екологични компетентности, интеркултурно образование.

ТЕМАТА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

ДНЕС Е АКТУАЛНА И ДИСКУСИОННА



ЗАДАЧИ

Запазване на водещата роля на учителите в часовете по 

гражданско образование, чрез собственото ни усъвършенстване

и отстояване на активна гражданска позиция при участия в 

училищни и обществени дейности.

Използване на иновационни образователни практики 

стъпвайки на опита, който имаме привличайки с по-голяма сила 

родителите като партньори, държавните структури и 

обществените организации за обучението на малките ученици по 

гражданско образование.



През 2017г. бях натоварена от ръководството на училището 

да разработя програмите и тематичните разпределения за 

гражданско образование - I клас и IV клас.

За първи клас се спряхме на три обобщени теми :

1. Аз, малкият ученик

2. Моят род

3. Нашето училище

№ по 

ред

Учебна 

сед-

мица

Тема 

на урочната 

единица

Вид 

на 

урока

Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

Нови 

понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и 

форми за 

оценяване по 

теми и/или 

раздели

Забе

лежк

а

Обобщена тема: Аз, малкият ученик

1. I Кой съм аз? НЗ 1. Постига по-висока степен на 

себепознание, себеразбиране и 

себеосъзнаване;

2. Разширява представата за себе си 

и другите;

3.Осъзнава и описва промените в 

собствената личност, свързани с 

физическото развитие и личните 

интереси.

име;  

самостояте

лност ; 

отговорнос

т

- представяне пред класа; 

- попълване на  визитна картичка и разменя 

информация с останалите;

-„Какъв съм бил”- всяко дете разказва 

интересни моменти от детството си

-„Какъв съм сега”-ставам голям

-„Какъв ще стана”- рисуват себе си като 

големи, коментират се професионални 

желания и обосновки

-срещане  с хора от различни професии или 

места. 

устна 

качествена 

оценка

самооценяван

е; похвала;

формиращо 



УЧАСТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО В ОБЩЕСТВЕНИ ИНИЦИАТИВИ
ОБЛАСТНО СЪСТЕЗАНИЕ „БУКВОПЛЕТ“



За четвърти клас се спряхме на три обобщени теми :

1. Аз опазвам природата

2. Аз имам идея за бъдещето

3. Аз съм гражданин на моята родина

№ по ред Учебна сед-

мица

Тема 

на урочната единица

Вид на 

урока

Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица

(описват се от гледна точка на ученика)

Методи и форми за 

оценяване по теми и/или 

раздели

Забе

лежка

Обобщена тема: Аз опазвам природата

1. I Да превърнем училището 

в „Зелено“

ВД 1.Разбира значението на опазването на природата; 

2. Описва резултати от наблюдения върху живата и неживата 

природа;

3.Запознава се със съвременни модели на гражданско 

поведение за опазване на природата.

стайни растения; дърво 

храст; тревисто 

растение;екология;

зелено;

климатични промени;

равновесие

- споделя впечатления;- описва дейности за опазване чистотата на училището;

- описва кои ученици замърсяват най- малко околната среда;

- споделя дейностите по естетизиране на училищния двор;

- грижи за растенията в класната стая;

- предлага дейности за подобряване на околната среда в своето училище;

- предлага идейни проекти.

устна качествена оценка;

самооценяване;

формиращо;

практическапроверка 

2. II Разделно събиране на 

отпадъци

НЗ 1. Описва положителни модели на опазване на природата; 

2.Формира активна гражданска позиция към актуални 

проблеми на околната среда;

3. Познава  модели на поведение за разделно събиране на 

отпадъците.

отпадък;

събиране;

рециклиране;

разделно;

обработка

- споделяне на впечатления; описване на дейности за опазване чистотата на 

улицата, училищния двор, района в който живее; 

- различаване на най- големите замърсители на околната среда; 

- споделяне впечатления за събиране на отпадъци вкъщи и училище;

- знае какво се случва с разделно събирания отпадък; 

- полезни правила за разделно събиране – Екопак;

- определяне и почистване на най-замърсения участък след голямото междучасие;

- използване данни и съставяне на математически задачи с практическа 

насоченост; Колко дървета ще спася, ако…

устна качествена оценка;

самооценяване;

формиращо;

проектно ориентирано

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА IV КЛАС



УЧАСТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО В ОПАЗВАНЕТО НА ПРИРОДАТА 

И ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ПАРК „ЛАУТА“







Учим какво е демокрация, което означава не само да издигаш
глас на протестите "Петъци за бъдещето". 

Част от демокрацията е и да бъдем критични към това, което
ни се поднася като информация.

АЗ ИМАМ ИДЕЯ ЗА БЪДЕЩЕТО



АЗ СЪМ ГРАЖДАНИН НА СВОЯТА РОДИНА



Научни открития
Природни забележителност
Нематериално културно наследство

QR кодове- учениците ги разчитат с телефоните си

И НИЕ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА



Световноизвестни сме и с изявените си 

спортисти в различни спортове.



Целенасоченото усвояване на знания, умения и практики

по гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование дава на децата възможности

да придобият важни умения като слушане, изчакване при 

редуване, работа в екип, употреба на социална лексика,

изказване на мнение. 

Тези умения се практикуват често в часове по 

гражданско образование в нашето училище и лесно се 

прилагат по забавен и ненатрапчив начин.



ИЗНЕСЕНИ УРОЦИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
В СЪТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛИ



ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ



ДА НАСЛЕДЯ ПРОФЕСИЯТА НА МОИТЕ РОДИТЕЛИ



АРХИТЕКТ



ГЕОДЕЗИСТ



СЪТРУДНИЧЕСТВО С КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ



ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ БИТ И КУЛТУРА
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ПОДКРЕПА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ



КУЛТУРНО ВЪЗПИТАНИЕ



УЧАСТИЕ В КРЕАТИВНИ ПРОЕКТИ



НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

Бяхме домакини на ОУ “Цар Симеон I“ гр. Варна- обменихме идеи 
на тема: „С какво промениха нас учениците и училището ни 
иновативните практики“



НАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

С колегите от НУ“ Любен Каравелов“ гр. Съединение обменихме 
добри идеи и практики при организиране на целодневното 
обучение.



УЧИЛИЩЕ ЗА УСПЕШНИ ЛИЧНОСТИ

В ОУ “Цар Симеон I“ гр. Варна- наблюдавахме урок за екипна 
работа.



При работата с малките ученици и родители по време

на партньорски активности в нашето училище включваме

отделни практики. 

Като разработваме компонентите на гражданското

образование, мислим за интересите и за силните страни

на децата.

МОТИВАЦИЯ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНО УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ, 
УМЕНИЯ И ПРАКТИКИ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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