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ПРОГРАМА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,  

ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

В НГПИ „СВЕТИ ЛУКА“ - СОФИЯ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 година 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Същност  

• 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 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.    

• Екологично 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.   

• 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.  

2. Цели  

• усвояване от учениците на социални знания и умения за отстояване на правата, 

изпълняване на задълженията и поемане на отговорности като членове на  

обществото, изгражданe на автономна и активна личност, която:  

• 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;   



  

• познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, 

икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят;  

• 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;  

• осъзнава и цени своята културна идентичност;   

• взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин;  

• изразява обосновано и критично гражданската си позиция;   

• взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и 

способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си;  

• носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя 

живот и този на другите хора;   

• подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето и 

поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните;  

• познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на 

природата и създаване на устойчива околна среда;  

• познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за   

прилагане на споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява готовност за 

участие в тях. 

3. Задачи  

• изграждане на култура на поведение в ученическата общност и обществото; 

• готовност за участие в общоучилищния живот; 

• изграждане на здравна и екологична култура; 

• придобиване на умения за свободен, самостоятелен и осъзнат избор на 

професионален път за развитие и реализация; 

• изграждане на национално самочувствие и отговорност; 

• готовност за инициативност и подготовка за пълноценен живот;  

• противодействие на насилието, агресията и сектантството. 

ПОЛИТИКА НА НГПИ „СВ. ЛУКА“ - СОФИЯ  

ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО,  

ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 НГПИ „Св. Лука“ - София провежда политики за подкрепа на гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование, насочени към изграждане и 

поддържане на демократична училищна организационна култура чрез спазването на 

споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности. 

1. Училищни ритуали, свързани с откриване и закриване на учебната година;  

официално раздаване на дипломите за средно образование и свидетелствата за 

професионална квалификация; изпращане на завършилите зрелостници; награждаване на 

ученици с отличен успех или за доблестни постъпки; честване на официални празници и на 

празника на училището. 

2. Възпитаване в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното 

самосъзнание чрез изслушване на националния химн в тържествени за държавата и 

училището моменти и издигане на националното знаме е знамето на Европейския съюз,  

отбелязване на годишнини на значими събития от българската история.   



  

3. Разработване и приемане на Етичен кодекс на училищната общност от 

педагогическия съвет.   

4. Училищни символи: знаме, лого и медал на НГПИ „Св. Лука“ - София. 

5. Подкрепа на инициативността и участието на учениците чрез подходящи за 

възрастта им демократични практики като:  

• участие в различни форми на ученическо самоуправление; 

• издаване на училищен вестник и управление на фейсбук група на 

училището с активното участие на учениците; 

• организиране на доброволчески дейности във и извън училище; 

• организиране на училищни кампании в подкрепа на здравето, 

толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на околната 

среда и др.;  

• организиране на обучения на връстници от връстници; 

6. Реализиране на различни форми на посредничество при решаване на конфликти, 

превенция на агресията.  

7. Проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса 

и съдържанието на училищното образование и предложения по училищния 

живот чрез анкети и др. средства и методи. 

 Политиките се осъществяват в часа на класа, включително и чрез ученическото 

самоуправление, в заниманията по интереси и в извънкласни занимания, в рамките на 

дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при условията на държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование. 

 Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на 

класа освен чрез обучение за придобиване на компетентностите, посочени в рамковите 

изисквания по чл. 14, ал. 2, се осъществяват чрез занимания, дейности и проекти по 

тематични области, свързани със: 1. патриотичното възпитание и изграждането на 

националното самочувствие; 2. толерантността и интеркултурния диалог; 3. финансовата и 

правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място; 4. военното обучение и защитата 

на родината; 5. безопасността на движението по пътищата; 6. защитата на населението при 

бедствия и аварии и оказване на първа помощ; 7. превенция на насилието, справяне с гнева 

и агресията и мирно решаване на конфликти; 8. превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; 9. превенция и противодействие на корупцията; 10. електронното 

управление и медийната грамотност, както и чрез дейности за последователно развитие на 

класа като общност и за ученическо самоуправление на ниво паралелка, клас и училище. 

 Обучението по отделните тематични области може да се осъществява от гост-

лектори от съответните компетентни институции, от неправителствени организации, 

родители, общественици в присъствието на класния ръководител.  

 Настоящата програма е разработена на основание чл. 15, ал. 4 от Наредба №13 

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

образование, приета на заседание на педагогическия съвет с протокол № 1/ 15.09.2022 г., 

утвърдена е като част от Годишния план на НГПИ „Св. Лука“ - София със заповед на 

директора 148-1447/28.09.2022 г. и е отворена за допълване по всяко време през учебната 

година. 

 


