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Училищна политикa за здравно образование 
 

 

I. Основни цели и задачи: 

 

1. Формиране на позитивни нагласи към здравословен начин на живот, чрез 

предоставяне на обективна и достоверна информация и чрез образователни кампании; 

2. Поддържа здравословен начин на живот, както и  насърчава и защитава собственото 

здраве и здравето на другите; 

3. Развива умения, имащи за цел превенция  на здравето; 

4. Формира знания за здравето чрез обучение по метода „Връстници обучават 

връстници“; 

5. Формира поведение, благоприятстващо здравето; 

6. Признава правото на всеки да взима информирани решения относно собственото си 

здраве;  

7. Намаляване на влиянието на рисковите за здравето фактори в училището и района 

около него, чрез утвърждаване на устойчива и здравословна среда; 

 

II. Принципи за изграждане на училищна политика за здравно образование: 

 

 Интегрален подход. Процесът на здравното образование се реализира чрез 

общообразователната подготовка, разширената подготовка, профилираната 

подготовка и факултативната подготовка в обучението по учебните дисциплини от 

природните науки (биология, химия, физика) във всички класове на гимназиалната 

степен. Теми от здравното образование се разглеждат в различни извънкласни и 

извънучилищни дейности и в часа на класа.  

 Диференциран подход  

 Системен подход  

 Научен подход 

 

III. Начини и форми за осъществяване на здравно образование: 

 

 В обучението по учебните предмети от природните науки (биология, химия, 

физика) 

 В часа на класа 

 В заниманията по интереси 

 Чрез дейностите по обща подкрепа за личностно развитие 

 Като самостоятелни, избираеми модули от профилиращите предмети биология и 

ЗО и химия и ООС 
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 Чрез работа по проекти  

 Образователни кампании 

 Превенции на рискови поведения 

 

IV. Партньорства за реализиране на политиката: 

 

РУО- София град, НПО, БЧК, културни и научни институти, други училища в 

София и страната и др. 

 

V. Вътрешно-нормативна уредба по проблема 

РУО- София град, НПО, БЧК, културни и научни институти, други училища в 

София и страната и др. 

 

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА    

 

УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Област на 

компетентност 

Знания, умения и отношение Дейности 

1.Психично 

здраве и 

личностно 

развитие 

- обяснява и анализира етапите на жизненото 

развитие на човека 

- демонстрира умения за справяне с 

промените, свързани с юношеството 

-показва умения за отстояване на личния избор 

- умения за критично осмисляне на влиянието 

на средата- семейството, връстниците и т.н 

- идентифицира собствените си чувства и 

анализира връзката им с поведението 

- Тренинг „Здравословен начин на живот“за 

учениците от начален етап; 

- Дискусия „Превенция на рискови поведения“; 

- „Спорът- здравословен избор и алтернатива 

на психоактивните вещества“; 

- „Видове дискриминация. Платформа за 

толерантност“; 

- Срещи-дискусии със специалисти - лекари, 

стоматолози и др.- влияние на личното 

поведение и навици върху различните системи 

и здравето;  

-здравословни избори във връзка с промените, 

които настъпват в процеса на растежа и 

развитието; 

- Училищна кампания „Трафик на хора“ за 

ученици от гимназиален етап; 

 За учениците от прогимназиален етап: 

-Училищна кампания „Кибер сигурност“; 

- Кампания „Превенция на тормоза в 

класната стая“; 

-Кампания „Опазване на сигурна и желана 

училищна среда“; 

2.Физическо 

развитие и 

дееспособност 

- демонстрира здравословен избор във връзка с 

промените, които настъпват в процеса на 

растеж 

- поддържа оптимално равнище на физическа 

дееспособност 

- Спортни клубове, танцови състаив, 

училищни отбори/секции по различни спортни 

дисциплини; 

- „Растем силни и здрави“-спортен празник, 

спортен полуден; 

- „Добрата форма е във Вашите ръце“-дни на 

предизвикателство за водене на активен начин 

на живот; 

- „Бягайте за здраве“; 

- Спорт и хранене – беседа; 

- Спорт и здраве – семинари, презентации; 

- „Спорт и благотворителност“; 



 

- „Движение и здраве 

- Конкурс за изработване на  

3.Превенция на 

употребата на 

психоактивни 

вещества 

- описва влиянието на психоактивните 

вещества върху репродуктивното здраве и 

бременността (плода) 

- умения за анализ и критично осмисляне на 

влиянието на социалните модели, соц. среда, 

култура, традиции, медии 

-умения за намиране и осъществяване на 

алтернативни на употребата на психоактивни 

вещества начини и дейности за: приобщаване 

към групи, справяне със стрес и тревожност, за 

позитивни преживявания 

Училищни кампании: 

- „Спорът- здравословен избор и алтернатива 

на психоактивните вещества“; 

- „Превенция на употребата на психоактивни 

вещества“; 

- „Превенция на рискови поведения“; 

-„Зависимости – физически и 

психологически“; 

- „31 май - световен ден без тютюнев дим“ – 

училищна кампания  

Екипна работа по проекти свързани със  

влиянието на алкохола, никотина и 

психоактивните вещества в часовете по Химия 

и ООС и Биология и ЗО 

 

4.Безопасност и 

първа помощ 

- анализира факторите, които водят до 

злополуки и насилие 

- умения за  идентифициране на ситуации на 

насилие и злополуки и стратегии за 

избягването им 

- обяснява връзката  на алкохола и другите 

наркотици със злополуките и насилието 

-умения за оказване на първа помощ при 

различни ситуации 

- Училищен клуб на БМЧК ; 

- Клубове по Здравно образование; 

-Участие в международен проект -„Следваща 

стъпка към по- здрава Европа“ (Полша – 

2016г.) 

Съвместни изяви с : 

- Асоциация на студентите медици  от МУ 

Гост-лектори от:                                              - - - 

-Полиция 

- Пожарна, Гражданска защита 

- Родители –лекари специалисти от различни 

области 

5.Сексуално 

здраве и 

сексуално 

преносими 

инфекции 

- описва предимствата  и ограниченията на 

различните методи на контрацепция и 

начините  на тяхното използване за 

предпазване от нежелана бременност, болести 

предавани по полов път, ХИВ/ СПИН 

- изброява местата където може да получи 

специализирана помощ и консултиране и 

разбира необходимостта от тях 

- осъзнава, че родителството е въпрос на 

избор, и отговорността свързана с него 

- умее за изразява своята сексуалност, 

съобразявайки се с желанията, суверенитета и 

правата на другите 

-умее да договаря безопасни сексуални 

отношения 

-показва толерантно отношение към хора с 

различно сексуално поведение и начин на 

живот 

- Училищна кампания за превенция на ХИВ и 

СПИН 

Теми разглеждани в часа на класа: 

-„Сексуално здраве и предпазване от ППИ“; 

- „ Предпазване от нежелана бременност- 

начини за контрацепция“; 

-Лекции  и презентации от ВУЗ на теми: 

„Наследствени болести при човека“ , 

„Ин-витро оплождане“, 

- „Полово възпитание“, 

- „Полова култура“, 

-„14 февруари - Ден на влюбените“- кампания 

за безопасен сексуален живот 

 

6.Хранене -диференцира индивидуални, семейни и 

културни различия по отношения начина на 

хранене 

-умее да анализира влиянието на семейство, 

приятели, нац. традиции върху личния избор 

на начин на хранене 

-умее да анализира и оценява следствията от 

използването и съчетаването на различните 

-Спазване на нормите за здравословно хранене 

на територията на училище 

-Фестивал на здравето и училищен базар на 

здравословни храни, приготвени от учениците 

- Кампания „Хранителни разстройства: 

анорексия и булимия“; 

-Кампания „Здравословен начин на живот“; 

-Тренинг „Здравословно хранене“-  съставяне 



 

видове храни 

-умее да съставя лично седмично меню 

съобразено с потребностите на възрастта 

-описва опасностите от предприемане на 

действия за рязко намаляване на теглото 

на примерно меню, измерване на индекс на 

телесна маса и калорийна стойност на 

хранителните продукти; 

- Седмица на превенция на диабета; 

-  Ежегодно участие в столичен конкурс за 

изработване на биологични модели на тема 

„Основни жизнени процеси на живите 

системи „ (дишане, хранене, отделяне и др.) 

Екипна работа по проекти свързани със 

здравни познания  за различните системи на 

човешкия организъм в часовете по Биология и 

ЗО - 9 клас  

 

 

Документът е приет на заседание на ПС на 28.11.2016 г. 

 

Училищна политика за гражданско образование 
 

 

 

I. Основни цели и задачи: 

8. Изграждане 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. 

9. Познаване на институциите, структурата и процедурите на демократичното 

общество, икономическите и политическите реалности  на глабализиращия се свят. 

10. Възпитаване на активна гражданска позиция и обществено приемливи модели на 

поведение, свързани с обосновано и критично изразяване на гражданска позиция и взимане на 

самостоятелни решения относно своето развитие. 

11. Стимулиране на предприемаческо мислене и инициативност. 

12. Изграждане и поддържане на демократична училищна и организационна култура, 

насърчаваща спазването на обществените правила, процедури, традиции и колективни 

ценности. 

13. Зачитане индивидуалните потребности и възможности на всеки ученик, с цел 

максимално развитие на неговия потенциал. 

14. Развитие и обогатяване на добрите практики в училище в областта на гражданското 

образование и възпитание. 

15. Възпитание на учениците в дух на уважение към националните и училищните 

символи и ритуали. 

 

II. Основни принципи за изграждане на училищна политика за гражданско 

образование 

 

1. Дейностите по гражданско образование се разработват въз основа на Наредба № 13 

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

МОН. 

 2.Училищната политика за гражданско образование се реализира на равнище 

училище, клас и паралелка, като се осъществяват дейности по възпитаване в демократични 

ценности, насърчаване на инициативността, отговорността, солидарността, социалната 

чувствителност и критичност у учениците. 



 

 

III. Индикатори за ефективност гражданското образование в училищната 

институция: 

 Ясно дефинирани цели 

  Отношения в училищната общност (учители, ученици, родители), основани на 

демократичните ценности. 

 Инициативи, свързани с актуални обществени събития и процеси. 

 Професионално развитие на педагогическите специалисти. 

 Инициативи, свързани с изграждането на национално самочувствие и 

патриотизъм. 

 Индивидуален подход в обучението по учебните предмети от обществения 

цикъл. 

 Извънкласни и извънучилищни дейности от областта на гражданското 

образование и предприемачеството, развиващи важни социални умения за живот. 

 Ясна и конкретна философия на образованието, в пряка връзка с училищната 

мисия, стратегия и визия на 134.СУ. 

 Организация на обучението. 

 Рационално разпределение на учебното и неучебното време. 

 Ученически права и участие в управлението на 134. СУ чрез формите на 

ученическо самоуправление. 

 Доброволчески и благотворителни инициативи. 

 

IV. Училищни форми за реализиране на политиката за гражданско 

образование: 

1. Предметна комисия по обществени науки, гражданско образование и възпитание 

2. Училищен парламент 

3. Лятна международна академия за дигитални компетентности 

4. Клуб „Дебати“ 

5. Клуб „Предприемачество и бизнес“ 

6. Училищно радио „МЕДИУМ“ 

7. Училищна медия „МЕДИУМ“ 

 

V. Училищна нормативна уредба, свързана с реализирането на политиката за 

гражданско образование: 

1. Стратегия за развитие на училището 

2. Годишен комплексен план на училището 

3. План за гражданско образование и възпитание на учениците от 134.СУ. 

4. План за работа на Ученическия парламент 

5. Програма за работа на Ученическия парламент и дейности за развитие на 

ученическото самоуправление 

6. Училищна програма „Твоят час“. 

 

VI. Дейности: 
1. дейности за подкрепа на инициативността и участието на учениците чрез 

подходящи за възрастта им включващи демократични практики:  

 организиране на доброволчески и благотворителни  дейности в и извън 

училище; 

 организиране на дарителски акции в подкрепа на инициативите; 

 разработване на ученически проекти по гражданско образование и свят и 

личност; 



 

 участие в олимпиадата по гражданско образование; 

 организиране и поддържане на ученическо радио, училищна телевизия, 

ученически клуб по фотография и др. 

2. В заниманията по интереси , клуб по определена програма и др. 

 участие в клуб по предприемачество към фондация ОРТ в Световната  

седмицата по предприемачество; 

 участие в инициативата Мениджър за един ден за позиции в държавни 

институции, Столична община , водещи фирми и др.  

 повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез 

участие чрез различни инициативи в Световната седмица на парите –  лекция с водещи 

консултанти от  финансови институции или бизнес-консултанти; 

 разработване на проекти по социално предприемачество към Джуниър 

Ачивмънт България; 

 сътрудничество с ВУЗ чрез съвместна работа по проекти, участие в дискусии, 

пленери и др. – НБУ, СУ „ Св. Св. Климент Охридски” 

 3.Дейности за възпитание в гражданско образование, чрез: 

 цялостна учебна и извънкласна дейност; 

 спазване на Правилника за дейността на 134.СУ; 

 спазване на вътрешно-нормативната уредба на 134.СУ; 

 провеждане на часа на класа съгласно изготвен тематичен план с участието на 

учениците, педагогическия съветник,  

 изграждане на ученически съвет; участие на негов представител в заседания на 

Педагогическия съвет при разглеждане на теми, свързани с учебно- възпитателния 

процес и личностното развитие на учениците; 

 взаимодействие от страна на психолог/пед. съветник между всички страни, включени в 

учебно- възпитателния процес; 

 работа с родители за ефективно партньорство в УВП. 

 

 

4. Дейности за възпитаване и изграждане на национално самочувствие и общочовешки 

ценности и добродетели и продължаване на националните традиции, възпитаване на 

учениците в патриотизъм чрез: 

 честване на всички национални и училищни празници; 

 спазване задължителните символи на българското училище- национално знаме, 

държавен химн, училищно знаме; 

 поддържане традицията на сътрудничество с основните соц. фактори- семейство, 

културни институции, сдружения, фондации. Производствени предприятия, други 

институции и организации, имащи отношение към възпитанието 

 организиране на дарителски инициативи  

 провеждане на беседи в ЧК, свързани с нац. исторически събития и нац. празници 

 посещение на музеи,  научни и културни институции; 

 разработване на проекти и презентации, свързани с националната история, обредност и 

традиции; 

 разглеждане на теми, свързани с военното обучение и защитата на родината с 

участието на външни лектори. 

5. Дейности, осъществявани в часа на класа – разглеждане и обсъждане на теми, свързани 

с гражданското образование (съобразени с възрастта на учениците): 

 Модерни и влияещи върху поведението и начина на живот течения и 

идеологии; 

 Сектите и тяхното влияние върху подрастващите млади хора. 



 

 Разпознаване на манипулативни техники на вербуване. 

 Устойчиво развитие – модел за оцеляване на света. 

 Отношение учители –ученици. 

 Гражданско общество и гражданско поведение. Гражданска позиция. 

 Права и отговорности. Връзка и зависимост между правото и задължението. 

 Умения за решаване на конфликти. 

 Поведение в обществото. Стилове на комуникация. 

 Работа в екип. Умения за адаптация в различна среда. 

 Патриотично възпитание и изграждане на националното самочувствие. 

 

6. Дейности по превенция: 

 Превенция „Трафик на хора“- 8 клас 

 Кибер сигурност – 6 клас   

 Опазване на сигурна и желана училищна среда 5-12 клас 

 Поведение в обществото- 8-12 клас 

 Мултикултурно общуване - толерантност, солидарност, социална емпатия- 8-

12 клас 

 Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха 

 Превенция и противодействие на корупцията 

 Изграждане на  позитивен организационен климат в училището. 

 Посещение на дом за деца лишени от родителска грижа- благотворителност, 

доброволчество на ученици от гимназиален етап. 

 

VII. Очаквани резултати: 

 развитие на мотивация и действия за мултикултурно сътрудничество; 

  разбиране на различните ценности и нагласи на хората от различните 

етнически общности-българската и еврейската; 

 разбиране на значимостта на правата на човека от миналото до днес; 

 развитие на умението за общуване, преговаряне, сътрудничество; 

 оценяване важността на устойчивото противопоставяне на езика на омразата; 

 разбиране и оценяване на действията и решенията на всяка страна за 

подобряване на диалога за мирен  живот  и запазване на планетата за 

бъдещите поколения; 

 развитие на умения за дебат,анализ, обобщение и приложение в конкретна 

ситуация; 

 

VIII. Дейности за реализация: 

 Работа с прогнози и провеждане на дискусии по провежданите политики за 

решаване на проблемите. 

 Провеждане на  дискусия  Членството на България в ЕС –възможности и 

отговорности. 

 Разработване на  есе / проект/ на тема Праведници и грешници, Неизвестните 

лица на спасението, Уроците на историята –възможности и отговорности, 

Холокоста – урок и наказание за човечеството.. 

 Решаване на географски  казуси, свързани с устойчивото развитие на 

стопанството и използването на природните ресурси. 

 Провеждане на ролеви игри . 

IX. Принадлежност и идентификация c училището: 

 Изявен училищен дух 

 Единство във визията и целите на училището 



 

 Формулиране на ясни цели и високи очаквания, които се припознават от всички 

учители и ученици 

 Ясно формулирани мисия и визия за училището; 

 Активно участие в училищния живот; 

 Създаване и развиване на училищни традиции 

 Ритуализация на училищния живот  

– Ученически униформи – ежедневни и официални 

– училищен химн 

– училищни церемонии и ритуали; 

 Съхраняване на авторитета и името на  училището 
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X. Основни цели и задачи: 

16. Овладяване на знания за различни измерения на културните идентичности и 

характеристики на интеркултурните отношения, формиращи позитивно отношение към 

разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за 

конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда. 

17. Зачитане значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните 

идентичности и признаване правото и ценността на различието. 

18. Приемане на равнопоставеността на всички хора в общото социално пространство. 

19. Осъзнаване  и оценяване на своята културна идентичност и стимулиране на 

междукултурното разбиране  между ученици от различни етноси. 
20. Изграждане и поддържане на позитивна образователна среда, насърчаваща 

толерантността, приемането и разбирането, както и стимулираща развитието и съхраняването 

на културната идентичност на учениците. 

21. Изграждане и поддържане на позитивен психологически климат и възможности за 

избор, свързан с гражданското участие, междукултурната толерантност и уважение. 

22. Развитие и обогатяване на добрите практики в училище в областта на 

интеркултурното образование и възпитание. 

23. Възпитание на учениците в дух на уважение към националните и училищните 

символи и ритуали. 

 

XI. Основни принципи за изграждане на училищна политика за интеркултурно 

образование 

 

1. Училищната политика за интеркултурно образование се реализира на равнище 

училище, клас и паралелка, като се осъществяват дейности по възпитаване в демократични 

ценности, формиране на толерантност,  приемане на различието и умения за живот в 

глобализиращия се свят. 

2. Дейностите по интеркултурно образование се разработват въз основа на Наредба № 

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

на МОН. 

 



 

XII. Индикатори за ефективност интеркултурно образование в училищната 

институция: 

 Ясно дефинирани цели 

  Отношения в училищната общност (учители, ученици, родители), основани на 

взаимно уважение, приемане и толерантност на различните общности. 

 Инициативи, свързани с междукултурно опознаване и разбиране на 

многообразието. 

 Професионално развитие на педагогическите специалисти и придобиване на 

интеркултурна компетентност. 

 Инициативи, свързани с изграждането на ефективен мултикултурен модел. 

 Индивидуален подход в обучението по учебните предмети от обществения 

цикъл и изкуствата. 

 Извънкласни и извънучилищни дейности от областта на итеркултурното 

образование и културната компетентност, развиващи важни социални умения за живот. 

 Ясна и конкретна философия на образованието (училищна мисия, стратегия и 

визия). 

 Организация на обучението. 

 Рационално разпределение на учебното и неучебното време. 

 Ученически права и участие в управлението на 134.СУ чрез формите на 

ученическо самоуправление. 

 Доброволчески и благотворителни инициативи. 

 

XIII. Училищни форми за реализиране на политиката за интеркултурно 

образование: 

8. Предметна комисия по обществени науки, гражданско и интеркултурно 

образование и възпитание 

9. Училищен парламент 

10. Клуб „Дебати“ 

11. Арт ателие 

12. Училищно радио „МЕДИУМ“ 

13. Училищна телевизия „МЕДИУМ “ 

 

XIV. Училищна нормативна уредба, свързана с реализирането на политиката за 

интеркултурно образование: 

7. Стратегия за развитие на училището 

8. Годишен комплексен план на училището 

9. Програма за образователна интеграция на  учениците от етническите малцинства 

10. Училищна програма за развитие на извънкласните дейности и дейностите по 

интереси с период на изпълнение 2016 – 2020 г., заложени са еврейски и народни 

танци, вокални групи. 

11. Училищен план на дейностите по Еврейска история, култура и традиция. 

12. План за работа на Ученическия парламент 

13. Програма за работа на Ученическия парламент и дейности за развитие на 

ученическото самоуправление 

14.  Училищна политика за подкрепа на личностното развитие 

15. Училищни политики за позитивен организационен климат, позитивна дисциплина и 

развитие на училищната общност 

16. Училищна програма „Твоят час“. 

 

XV. Дейности: 



 

2. Дейности, свързани с промяна на нагласите, изграждане на по-добра културна 

осъзнатост и уважение към другите:  

 провеждане на дискусии на тема: „Идентичност, принадлежност, общност“; 

 организиране на ученически фотоизложби, показващи културното многообразие; 

 организиране и провеждане на семинар на тема: „История, култура и религия на 

различните етноси в България“; 

 провеждане на анкета на тема: „Другият и аз“ с цел проследяване на нагласите 

на учениците; 

 провеждане на училищна кампания, свързана с мултикултурността – „Как да 

променим или приемем живота днес?“; 

 организиране и поддържане на ученическо радио, училищна телевизия, 

ученически фотоклуб и др. 

 

2.  Извънкласни дейности и дейности  по интереси: 

 създаване и дейност на клубни форми с интеркултурна насоченост; 
 проучване на празници от традиционния календар на основните етнически малцинства в 

България – роми, турци, евреи, арменци, араби, виетнамци, китайци;  
 запознаване с   фолклора, обичаите и традиционните занаяти на ромите, турците, 

евреите;  
 училищна изложба „Единни в многообразието”,  представена пред ученици в гр.Берлин; 
 организиране на дискусия  за приноса на българския народ в спасението на евреите; 
 организиране на литературен конкурс „Единни в многообразието“; 
 участие в ежегодната инициатива на Столична община, посветена на толерантността на 

религиите; 
3.Дейности за насърчаване и развитие на междукултурното опознаване: 

 училищни изяви, свързани с интеркултурното взаимодействие; 

 взаимодействие от страна на психолог/пед. съветник между всички страни, включени в 

учебно- възпитателния процес; 

 отбелязване на празници и събития, съобразно календара на международните дати и 

празници; 

 работа с родители за ефективно партньорство в УВП. 

 

 

7. Дейности, осъществявани в часа на класа – разглеждане и обсъждане на теми, свързани 

с интеркултурното образование (съобразени с възрастта на учениците): 

 Културна осъзнатост и културна идентичност; 

 Културни различия, толерантност и конструктивни взаимодействия; 

 Разпознаване на манипулативни публикации в медиите, целящи провокиране 

на стереотипи и нагласи; 

 Интеркултурност и права на човека; 

 Права и отговорности. Връзка и зависимост между правото и задължението. 

 Взаимодействия с членовете на семейството, общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин; 

 Умения за решаване на конфликти; 

 Поведение в обществото. Стилове на комуникация; 

 Работа в екип. Умения за адаптация в мултикултурна среда. 

 

8. Дейности по превенция: 

 Превенция „Ксенофобия и дискриминация“ 

 Поведение в обществото 

 Мултикултурно общуване - толерантност, солидарност, социална емпатия 



 

 Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха 

 Изграждане на  позитивен организационен климат в училището. 

 Посещение на емблематични сгради, свързани с еврейската история. 

XVI. Очаквани резултати: 

 познаване на механизмите за канструиране на националната, етническата и 

религиозната идентичност; 

  разбиране на различните ценности и нагласи на хората; 

 разбиране на ефектите и влиянието на културните и социалните фактори 

върху междуетническите и междурелигиозните отношения; 

 развитие на умението за общуване, преговаряне, сътрудничество; 

 познаване на културно-историческите основания на религиозната и 

муждуетническата толерантност; 

 разбиране и оценяване на съхраняването на културно-историческото 

наследство като споделена отговорност на различните културни общности; 

 проявяване на готовност за защита на собствените и чуждите човешки права. 

 

XVII. Дейности за реализация: 

 Работа с прогнози и провеждане на дискусии по провежданите политики за 

решаване на междукултурни проблеми. 

 Провеждане на  дискусия  Членството на България в ЕС –възможности и 

отговорности. 

 Разработване на  есе на тема „Възможно ли е да съхраним своите културни 

ценности при тясно сътрудничество с други култури?“. 

 Решаване на  казуси, свързани с приемането на другите и толерантността. 
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