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Иновативен проект : Искам да зная, да мога, да бъда – модел за 

формиране на ключови компетентности чрез интегриране на 

технологии  и  иновативни подходи в  извънурочната и извънкласна 

дейности 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 

ЗА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА 

Иновацията включва изработване и реализиране на Училищна програма за 

социални умения и личностно развитие.  Училищната 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.  

Предложената иновация  съответства на концепцията за ключовите компетентности, 

които са съотносими с националните и европейски образователни приоритети.    

Училищната програма за социални умения и личностно развитие кореспондира с 

преносимите умения , които не се свързват с конкретни предмети, а са хоризонтални и 

включват разбиране на личните потребности в учебния процес и откриване на 

възможности и способности за преодоляване на трудностите в ученето . Възпитаването 

на инициативност, креативност, критично мислене, контролиране на емоциите, работа в 

екип, решаване на проблеми, поемане на отговорности осигуряват връзката между 

личната  и социална изява на индивида 

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, 
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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 се реализира присъствено и онлайн чрез създадени виртуални класни 

стаи в платформата MS Teams. 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМАТА  

Етап на 

образование 

Област на 

компетентност 

Знания, умения и отношения 

Начален етап на 

основното 

образование 

Междуличностни 

отношения 

 

 

Социална среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на човека 

 

 

Демократично 

гражданство 

 

 

 

 

 

Идентичности и 

различия в 

обществото 

 

 

Власт, политика и 

демократични 

ценности 

 

Социална 

политика, 

справедливост и 

солидарност 

 

В резултат на обучението ученикът  

 умее да различава и описва свои 

чужди чувства, да описва и дава примери за 

това, как чувствата влияят върху 

поведението;  

 разбира и описва различия между 

хората по отношение на пол, възраст, раса, 

етническа принадлежност, професия;  

 разбира промените във 

взаимоотношенията с другите хора, 

свързани с порастването;  

 дава примери и описва поведения на 

сътрудничество;  

 разбира как поведението на един 

човек може да помогне или да нарани 

другите. 

В резултат на обучението ученикът  

 познава различни демократични 

форми на училищния живот и определя 

мястото си в тях. 

В резултат на обучението ученикът  

 познава основните права на човека и 

права на детето, както и основни 

организации и институции в тяхна 

подкрепа;  

 свързва правата с отговорностите, 

като се отнася с отговорност и толерантност 

при отстояването на правата си – 

сътрудничество и себеотстояване.  

В резултат на обучението ученикът   

 разбира своята идентичност като 

„гражданин на Република България“ и 

гражданин на „Европейския съюз“ през 

споделените граждански ценности и 

културни традиции.  

В резултат на обучението ученикът  

 разбира принципите за 



Глобализация, 

плурализъм и 

толерантност 

 

равнопоставеност на половете.  

В резултат на обучението ученикът  

 разбира на базисно ниво 

необходимостта от държавни институции и 

дава примери за тяхната роля за развитието 

на децата. 

В резултат на обучението ученикът  

 осмисля значението на 

солидарността и сътрудничеството за 

постигането на лично и общностно 

благополучие;  

 изгражда чувство на увереност и 

умения за общуване. 

Прогимназиален 

етап на 

основното 

образование 

Междуличностни 

отношения 

 

Социална среда 

 

 

 

 

 

Права на човека   

 

 

 

 

 

Демократично 

гражданство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власт, политика и 

демократични 

ценности 

 

 

 

 

 

Социална 

политика, 

В резултат на обучението ученикът  

 обяснява влиянието на групата, 

приятелите и съучениците върху личния 

избор и поведение;  

демонстрира умения за: отстояване на 

групов натиск и казване на „не“;  

 споделяне;  

 даване на обратна връзка;  

 влизане и поддържане на приятелски 

взаимоотношения;   

 сътрудничество; 

 разбиране на чувствата и 

преживяванията на другите. 

В резултат на обучението ученикът  

 познава различни форми на 

ученическо самоуправление. 

 В резултат на обучението ученикът  

 познава избирателното право в 

България;  

 дефинира основните права на детето 

и дава примери за документи, институции и 

организации, които ги гарантират;  

 оценява различието в контекста на 

правата на човека.  

В резултат на обучението ученикът  

 разбира съдържанието на понятието 

„държава“; 

 осъзнава ролята на медиите и 

глобалната мрежа в обществения живот. 

В резултат на обучението ученикът  

 познава и дава примери за етническа, 

религиозна и езикова принадлежност;  

 разбира общественото значение на 

различните професии и техния принос за 

общото благополучие;  

 осъзнава възможностите на 



справедливост и 

солидарност 

 

 

 

 

 

 

 

Глобализъм, 

плурализъм и 

толерантност 

 

 

 

 

  

образованието като фактор за личностното 

развитие;  

 разбира необходимостта от 

преодоляване на негативните 

предразсъдъци, включително и при работа в 

екип. 

В резултат на обучението ученикът  

 познава принципите за разделението 

на властите и за върховенството на закона и 

може да дава примери за тяхното следване и 

нарушаване. 

В резултат на обучението ученикът  

 оценява значението на равенството, 

сигурността и толерантността в 

обществения живот на страната; 

 разбира смисъла на социалната 

справедливост и значението за 

осигуряването на равнопоставеност, 

справедливост в и между отделните 

общности.  

В резултат на обучението ученикът  

 изброява негативни последици от 

демографския взрив;  

 разбира опазването на околната среда 

като стратегия за оцеляването и развитието 

на човечеството;  

 обяснява разпространението на 

световните болести и епидемии във връзка с 

икономическото развитие на отделните 

страни и региони. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМАТА 

Етап на 

образование 

Клас Модул/Теми Компетентности като очаквани 

резултати 

Начален етап на 

основното 

образование 

2 Модул 1  

„Аз и другите“ 

 

„Кой съм аз?“ 

 

  

 Постига по-висока степен 

на себепознание, себеразбиране и 

себеосъзнаване.  

 Разширява представата за 

себе си и другите.  

 Осъзнава и описва 

промените в собствената личност, 

свързани с физическото развитие и 

личните интереси.  

   „Ние си 

приличаме, ние сме 

различни“ 

 Разбира и посочва общото и 

различното между връстниците си.  

 Открива неповторимото в 

различието и го приема. 

 Осмисля различието като 



богатство, като част от 

многообразието на света.  

  „Заедно“  Разбира значението на 
отношенията с връстниците си.  

 Развива чувство за 

принадлежност към общността на 

връстниците. 

 Разбира нуждата от правила 

и ограничения в съвместната 

дейност. 

  Модул 2 

„Семейство“ 

 

„Защо хората 

живеят в 

семейства“ 

 

 Осъзнава, разбира,че 
семейството е място за подкрепа, 
споделяне и защита. 

 Обяснява основни при-чини 
за възникване на семейство, 
функции.  

 Възприема многообразието 
на видовете семейства. 

  „Дом, уют, 

сигурност“ 
 Осъзнава дома като място, в 

което се чувства сигурно и 
защитено.  

 Разбира кои са основните. 
дейности в дома и неговите 
функции.  

 Изброява прости правила на 
поведение у дома.  

 Осъзнава разликата между 
жилище и дом.  

 Изброява своите 
отговорности и задължения вкъщи. 

  „Отношения в 

семейството“ 
 Разграничава различните 

видове отношения в семейството.  

 Разбира значението на 
отношенията в семейството за 
развитието на всеки човек.  

 Представя, обсъжда модел 
на добри взаимоотношения. 

  Модул 3 

„Моят род“ 

 

„Разходка в 

историята“ 

 Разбира същността на 
понятието „ род ”. 

 Разбира ролята на рода за 
развитието на местната общност и 
на българската държава. 

 Има познания за собствения 
род и чувство за принадлежност 
към него. 

  „Моето родословно 

дърво“ 

  „Интересни 

фамилни имена“; 

„Какво научихме от 

нашите имена“ 

  Модул 4  Развита чувствителност         



„Моето зелено 

училище“ 

„Писмо от 

природата“ 

към околната среда. 

 Опознаване. 

 Разбира значението на  
разнообразието в природата. 

 Има познания за връзката 
между човека и природата. 

 Умее да представя 
наученото. 

  „Музей на 

природата“ 

  „Бал в гората“ 

  Модул 5 

„Проектна 

дейност“ 

 Подготовка за представяне 
на темите. 

 Публично представяне 

 Анализ на постигнатите 
резултати. 

 3 Модул 1 

„Аз, малкият 

ученик“ 

„Визитна картичка“ 

 Разбира значението на 
отношенията с връстниците си. 

 Развива чувство за 
принадлежност към общността на 
връстниците. 

 Разбира нуждата от правила 
и ограничения в съвместната 
дейност. 

  „Моите корени“ 

  „Името“ 

  „Заедно“ 

  Модул 2 

„Нашето 

училище“ 

„Аз ходя на 

училище“ 

 Осъзнава ценността на 
училището като институция. 

 Проявява положително 

отношение и уважение към 
образованието. 

  „Аз и моите 

съученици“ 
 Изследва какво е 

справедливост. 

 Придобива умения за 
справяне в проблемни ситуации. 

 Придобива начални знания 
за формалната и неформалната 
структура на класа. 

 Развива нагласи за взаимна 
помощ, толерантност и 
сътрудничество. 

  „Историята на 

моето училище“ 

  „Хората, които 

работят в училище“ 

  „Проблемни 

училищни 

ситуации“ 

  „Нашият клас“ 

  Модул 3 

„Екипът“ 

„Моите силни и 

слаби страни“ 

 Опознава своите силни и 
слаби страни. 

 Овладяване не техники за 
екипна работа. 

 Осъзнава личността на 
всеки при взимане на решение. 

 Приемане на чуждо мнение. 

 Умения за справяне в 
кризисни ситуации. 

 Придобиване на знания за 
екипност, взаимопомощ. 

 Умее да ползва различни 
източници на информация. 

  „Принципи на 

екипната работа“ 

  „Сформиране на 

работещ и 

ефективен екип“ 

  „Стъпки за 

решаване на 

конфликти в екипа“ 

  Модул 4 

Работа в екип 



Събиране на 

информация по 

темата 

 Придобити знания за 
планиране на дейностите. 

 Овладяване на бързи 
техники за анализиране на 
проблем. 

 Възможност за 
систематизиране и подреждане на 
информация. 

  Разработване на 

план за представяне 

на темата 

  Анализ на 

възникнали 

проблеми и 

намиране на 

решение 

  Оформяне на файл 

на проблема 

  Модул 5 

„Проектна 

дейност“ 

 Подготовка за представяне 
на темите. 

 Публично представяне 

 Анализ на постигнатите 
резултати. 

 4 Модул 1  

Аз, малкият човек 

„Проблемни 

училищни 

ситуации“ 

Решаване на казуси 

Споделяне на 

личен опит. 

 Изследва какво е 
справедливост. 

 Придобива умения за 
справяне в проблемни ситуации. 

 

  Модул 2 

„Аз съм българче“ 

 „Аз съм гражданин 

на Република 

България“ 

 Придобива представа за 
мястото на България в 
съвременния свят. 

 Разбира добросъседството 
като модел на отношения между 
държавите. 

 Придобива представа за 
мястото на България в 
съвременния свят. 

 Разбира добросъседството 
като модел на отношения между 
държавите. 

 Възпитаване в патриотизъм 
и съхраняване на родните 
традиции. 

  „Нашето минало“ 

  „От кои българи се 

възхищавам“ 

  „Национални 

празници и 

традиции“ 

  Модул 3 

„Институции на 

държавата“ 

 Познава символите на 
държавата. 

 Знае историята, свързана с 
всеки символ. 

 Съзнава, че трябва да 
защитава държавата. 

 Изпитва обич към родината. 

 Гордее се от спортни 
завоевания, научни постижения и 

  „Символи на 

държавата“ 

  „Какво България е 

дала на света“ 

  „Ние и другите“ 



други. 

  Модул 4 

„Работа в екип“ 

„Принципи на 

екипната работа. 

Роли в екипа“ 

 Овладяване не техники за 
екипна работа. 

 Осъзнава личността на 
всеки при взимане на решение. 

 Приемане на чуждо мнение. 

 Умения за справяне в 
кризисни ситуации. 

 Придобиване на знания за 
екипност, взаимопомощ. 

 Умее да ползва различни 
източници на информация. 

 Придобити знания за 
планиране на дейностите. 

 Овладяване на бързи 
техники за анализиране на 
проблем. 

 Възможност за 
систематизиране и подреждане на 
информация. 

  Сформиране на 

работещ и 

ефективен екип 

  Избор на тема 

  Събиране на 

информация по 

темата 

  Разработване на 

план за представяне 

на темата 

  Анализ на 

възникнали 

проблеми и 

намиране на 

решение 

  Модул 5 

Проектна дейност 
 Подготовка за представяне 

на темата. 

 Публично представяне 

 Анализ на постигнатите 
резултати. 

Прогимназиален 

етап на 

основното 

образование 

5 

 

Модул 1  

Аз и училището 

„Моето училище – 

желано място за 

всички“ 

 Осъзнават ценността на 
училището като институция. 

 Проявяват положително 
отношение и уважение към 
образованието. 

 Осъзнават ценността на 
училището като институция. 

 Проявяват положително 
отношение и уважение към 
образованието. 

 Знае нормите и правилата в 
училище. 

 Спазва училищния 
правилник. 

  „Историята на 

моето училище“ 

  „Училищна 

собственост“ 

  „Училищен 

правилник“ 

  Модул 2 

„Аз и другите“ 

Малката общност 

 Развива нагласи за 
толерантно отношение и 
поведение и приемане на 
различието. 

 Спазва установени правила. 

 Съдейства за подобрява-не 
взаимоотношенията между 
учениците.  

 Споделя представата си за 
уважението и доверието. 



  Модул 3 

Основни човешки 

права, свободи и 

задължения 

Решаване на 

проблеми 

 Разбират същността на 
правилата като устройството на 
нашето общество.  

 Разбира, че правилата 
трябва да бъдат изпълнявани от 
всички. 

 Осъзнава необходимост от 
регламентиране на човешките 
права. 

  Модул 4 

Умения за водене 

на спор; 

Дискусия 

 Умее да преценява 
ситуацията и да се дистанцира от 
попадане в неприятни ситуации. 

 Развива нагласи за 
толерантно поведение и приемане 
на различията. 

 Получават представа за 
същността на спора. 

 Изгражда умения за 
изясняване на собствените 
нагласи, чувства и поведение по 
време на спор. 

 Владее техниките за водене 
на дискусия. 

  Модул 5 

Проектна дейност 
 Подготовка за представяне 

на темата. 

 Публично представяне. 

 Анализ на постигнатите 
резултати. 
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Модул 1 

Аз и малката 

общност 

Аз и другите 

Мрежа на 

взаимоотношенията 

Изслушване и 

взаимно влияние 

Уважение, 

разбиране, доверие 

Права и 

отговорности 

 Развиват чувствителност 
към различието. 

 Развиват нагласи за 
толерантно поведение и приемане 
на различията. 

 Умение да помага, а при 
необходимост – да защитава 
приятел. 

  Модул 2  

Аз и моят клас 

Класът 

Конфликти с които 

се сблъскваме 

Проблеми които 

решаваме 

 Знае значението на термина 
„лидер”. 

 Изразява своите идеи за 
ефективно общуване. 

 Определя собствен стил на 
общуване. 

 Осмисля разликата между 
едностранното и двустранно 
общуване. 

  Модул 3  Умее да общува. 



Спорът 

Водене на спорове 

Подготовка за 

водене на спор 

Риторика 

Алтернативни 

форми за водене на 

спор 

 Познава правила и култура 
на общуването. 

 Разбира откритостта като 
основен елемент в новия модел на 
демократично общуване. 

 Изследва процеса на 
разбиране и способностите си за 
емпатия и собствения праг на 
толерантност. 

  Модул 4 

Дебат 
 Овладени техники за водене 

на дебат. 

  Модул 5 

Проектна дейност 
 Подготовка за представяне 

на темата. 

 Публично представяне. 

 Анализ на постигнатите 
резултати. 
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Модул 1  

„Аз и общността“ 

Агресията- 

същност; 

Агресия в 

поведението на 

учениците; 

Тормозът като вид 

агресия; 

Прояви на агресия 

в училище; 

Фактори за 

провокиране на 

агресията 

 Изследва какво е 
справедливост. 

 Придобива умения за 
справяне в проблемни ситуации. 

 Проявява толерантност и 
съчувствие. 

 Да изследват какво е 
справедливост. 

 Придобиват умения за 
справяне в проблемни ситуации. 

  Модул 2 

Конфликт- същност 

Видове конфликти; 

Конфликтно 

поведение в 

училище; 

Управление и 

разрешаване на 

конфликти; 

Методи за 

решаване на 

конфликти 

 Получават представа за 
същността на конфликта. 

 Изграждат умения за 
изясняване на собствените 
нагласи, чувства и поведение по 
време на конфликт. 

  Модул 3 

Медиация 

Училищна 

медиация; 

Приложение; 

Документи при 

работа; 

Решени казуси 

 Решава конфликти, 
възникнали в училищна среда. 

 Провежда фокусиран 
разговор и постига договореност. 

 Разбира дълбоките си 
интереси и истинските причини за 
случилото се. 



  Модул 4 

Симулирана 

медиация 

Техники за 

справяне с 

проблемни 

поведения и 

излизане от трудни 

ситуации; 

Работа с емоции; 

Брейнсторминг; 

Как се прави 

споразумение; 

Медиаторски 

техники. 

 Търси най-доброто 
възможно решение. 

 Насърчава и разрешава 
споровете по конструктивен начин. 

 Извежда от спиралата 
конфликт-санкция-конфликт. 

 Развива емоционална 
интелигентност. 

  Модул 5 

Проектна дейност 
 Подготовка за представяне 

на темата. 

 Публично представяне. 

 

МОНИТОРИНГ 

         Предвидените дейности  се детайлизират ежегодно и се изработва календарен 

план с конкретни срокове и отговорности. Изпълнението на Училищната програма  се 

наблюдава годишно от екипа, участвал в разработване на иновативния проект 

Наблюдението  се отчита с доклад пред Педагогически съвет и  Обществен съвет. 

        Тя може да се актуализира в началото на всяка година, както и в случай на 

значителни промени в организацията на работа на училището или в нормативната база. 

        Настоящата Програма е приета на основание чл. 11, ал. 7 от НАРЕДБА № 13 от 

21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

и  с решение на Педагогически съвет . 

                                                                                                          

 


