
 
„ИСКАМ ДА ЗНАЯ, ДА МОГА, ДА БЪДА“ е иновативният проект, който се 

базира на богат опит в областта на личностното и социално развитие на ученици чрез 

участие в разнообразни форми на  извънурочна и извънкласна дейност. 

Иновацията включва изработване и реализиране на Училищна програма за 

социални умения и личностно развитие.   Учебната програма е изработена въз основа 

на Наредба 13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование, с която се определя Държавният образователен стандарт 

за гражданско образование в училище. Тя надгражда знанията, уменията, отношенията 

на учениците към проблемите, разглеждани  в общността. Чрез Програмата се стремим 

да представим и надградим поетапно личностните, социални и граждански 

компетентности на учениците , използвайки усвоените знания по учебните предмети за  

гражданското съзнание и добродетели в демократичното общество. Учениците 

допълват своите знания, умения и имат готовност за отговорно гражданско поведение. 

Целта на образованието за демократично гражданство е ученикът да познава 

институции, структурата и процедурите на демократичното общество, икономическата 

и политическата реалност на глобализиращия се свят. Чрез гражданското образование 

се зачита значимостта на всяка личност да признава правото и ценността на различието 

като приема равнопоставеността на всички в социалното пространство.  

         Програмата дава възможност ученикът да взаимодейства с членове на 

семейството си и общността по конструктивен и уважителен начин. 

Интерактивните  занятия, заложени в нея, дават възможност на ученика  да опознае 

себе си, изследвайки своите емоции, реакции, да изрази своята гражданска позиция, 

да взема самостоятелно решения за своето развитие, да проявява инициативност и 

способност при поставяне на цели, да планира и обосновава действията си. Носи 

отговорност за поведението си, умее да оценява влиянието на постъпките си и тези 

на своите съученици. Овладява умението да дискутира по различни теми. 

Разширява своите знания и умения , свързани с дебатите и медиацията.  

Програмата е предназначена за ученици от 2 до 7 клас включително.  За всяка 

възрастова група е предвидено 5 модулно обучение, разпределено по следния начин: 

За 2-4 клас:  4 модула – 40 часа  в часове по занимания по интереси и 1 модул – 20 часа  

в седмицата за проектни дейности през м.юни./линк към програмата 

За 5-7 клас – 1 модула  - 20 часа в часа на класа/ от м.септември до януари и 4 

модула/40 часа/ –в заниманията по интереси във ваканционен период/ линк към 

програмата/ 

 Всяка паралелка ще създаде стая в MS TEAMS и ще провежда заниманията както 

присъствено, така и он лайн. Темите в Програмата са свързани с развиване  на 

гражданските и личностни компетентности от Европейската рамка на ключовите 

компетентности необходими за успешна личностна реализация. Програмата е 

съобразена с възрастовите особености на учениците и с идеята да бъдат надградени 

знанията  в областта на  себепознанието, общуването, решаването на конфликтни  

ситуации, умения за водене на дискусия, за участие в дебати , за реализиране на 

медиация. 

Във втори клас се обучават 84 ученици  в 4 паралелки.  


