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ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ЗА 2020/2021 ГОДИНА 

     І. Цели на програмата    

Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са 

взаимносвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към 

придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности и на 

компетентности, свързани със здравето и поддържането на устойчива 

околна среда. 

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. 
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 Екологичното 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 конструктивнивзаимодействия в 

мултикултурна среда. 

Целта на обучението  по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование  в ДГ „В. и Х. Папазян“ е да се създадат необходимите образователни 

и възпитателни условия за това децата от детската градина  да се постави началото 

по достъпен начин да се запознават с някои от институциите и ценностите на 

демокрацията, но и чрез различни дейности да се постави началото малките ни 

възпитаници  да се формират като личности с позиция и способност да защитават 

своите права, да участват в гражданския, политическия и социалния живот – да 

могат да изразяват гражданската си позиция, да вземат решения за своето 

развитие, да носят отговорност за поведението си. Задачи: 

1. Изграждане на култура на поведение в детската общност и готовност за 
участие в живота на детската градина. 

2. Изграждане на здравна и екологична култура. 
3. Изграждане на национално самочувствие и отговорност за пълноценен 

живот. 

         4. Противодействие на агресивността  и насилието . 

          5. Възпитание в толерантност и зачитане на различията. 
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В ДГ „В. и Х. Папазян“  гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование се осъществяват във всички възрастови групи:  

1. Интегрирано в обучението по образователните направления;  

2. Интегрирано в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;  

3. Начините и формите на осъществяване на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование за различните възрастови групи се 

определят в програмната система на детската градина. 

II. Политиката на детската градина  за подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование  е  насочена към изграждане и 

поддържане на демократична училищна организационна култура, която насърчава 

спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности. 

Неизменна част от институционалните политики за подкрепа са: 

 1. Определянето на училищни ритуали, свързани със:  

а) откриването и закриването на учебната година;  

б) официалното раздаване на удостоверението за завършеа предучилищна 

подготовка, 

в) награждаване на отличили се деца и учители; 

 г) поддържането на училищен кът и съхраняването на знамената - на детската 

градина и на Клуб „Млади възрожденци“ ; 
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д) честването на националния празник, на официалните празници, на дните на 

национални герои и будители. 

2. Изборът на: 

 а) униформа и/или знаци и символи;  

б) химн на детската градина;  

3. възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на 

националното самосъзнание чрез: 

 а) изслушване на националния химн в тържествени за държавата и детската 

градина моменти;  

б) издигането на националния флаг при чествания. 

III. Дейности и проекти по тематични области, свързани с: 

- патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие; 

- предприемачеството и управлението на личните финанси; 

- безопасността и движението по пътищата; 

- защитата при бедствия и аварии; 

- превенция на насилието и справяне с гнева и агресията за мирно решаване на 

конфликти; 

- превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 
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Подкрепата на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование включва и участието на децата чрез подходящи за    възрастта им 

включващи демократични практики, като: 

1. Организиране на доброволчески дейности във и извън ДГ; 

2. Организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, 

толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазването на 

околната среда и пр.; 

3. Организиране на  празници на ДГ и събития съобразно календара на 

световните, международните, европейските, националните, общинските, 

местните, професионалните и културните дати и празници; 

4. Участие в клубове и неформални групи по интереси; 

5. Решаване на конфликти, превенция на агресията; отпадане от училище и 

др.; 

IV. Календар на дейностите: 

А). Възпитаване на национално самочувствие и продължаване на 

националните традиции. 

1.Честване на национални празници  и празници на детската градина. 

                                                                          

                                                                   Срок: през учебната година 
                                                                           отг.: Учителките по групи, 
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 Председателите на МО „Аз съм българче“ и  на клуб „Млади 
възрожденци“   

                                  

2.Запознаване и спазване на задължителните символи на Р.България и 
българското училище (национално и знаме на ДГ и клуб „Млади възрожденци“, 

държавен химн, герб, език, и др.) 
                                                                   Срок: през учебната година 

                                                                           отг.: Учителките по групи, 

 Председателите на МО „Аз съм българче“ и  на клуб „Млади 
възрожденци“                                    

 

3.Изграждане на система за сътрудничество на родители, обществен съвет, 
културни институции  и др., имащи отношение към възпитанието. 

                                                                           Срок: през учебната година 
                                                                           Отг.: Учителките по групи 

                                                                                     
Б) Здравно и екологично възпитание 

1.Провеждане на здравни беседи с децата  

                                                                           Срок: през учебната година 
                                                                           Отг.: Мед.лице, 

 
2.Разглеждане на здравни теми - здравословен  начин  на  живот, здравословно 

хранене, закаляване и др. 
 

                                                                           Срок: през учебната година 

                                                                           отг.: Учителките по групи 

3.Озеленяване двора на училището и поддържане цветните лехи 

                                                                           срок: 04.2021 г. 
                                                                           отг.: Учителките по групи 

4.Мероприятия за почистване на площадките и двора на ДГ 

                                                                           срок: 30 април 2021г. 
                                                                                          отг.: Учителките по 

групи  МО „С грижа за природата и 
здравето“              

                                                                            

 6.Отбелязване на деня на Земята, отбелязване на международния ден за 
опазване на околната среда, ден на водата, ден на слънцето или друг празник 

или мероприятие с екологична насоченост.  
                                                                           срок: 2021 г. 
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                                                                           отг.:  Учителките по 
групи                

        МО „С грижа за природата и 

здравето“              
                                                                            

В) Възпитаване в интеркултурна среда. 

1.Провеждане на беседи, свързани със създаване на климат за сътрудничество 
на етническите и културните групи, ако през годината възникнат такива. 

                                                                           Срок:през учебната година 
                                                                           Отг.: Учителките по 

групи                
                                                                                      
2. Създаване на  мултикултурни общности ( състави, отбори,екипи), за да се 

подобрят между груповите отношения. 

Срок: през учебната година 
                                                                           Отг.: Учителките по 

групи                
 

3.Организиране на изложби посветени на обичаите и традициите на различните 
етноси. 

Срок: май 2021 г. 

                                                                           Отг.: Учителките по 
групи                

4. За усвояване на българския книжовен език от  ученици, за които 
българският език не е майчин, да се организира допълнително обучение по 
български език, ако има нужда,  с цел подпомагане на образователното им 

приобщаване.  
 

Срок: ноември 2020 – май 2021 г. 
                                                          Отг.В. Низамова 

 
Г) Развиване на физическата дееспособност 

1.Провеждане на летен спортен празник 

                                                                                          Срок: 30.06.2020 г. 
                                                                           Отг.: Н. Динева 

                                                                           Срок: през учебната година 
 
3.Провеждане на празници по БДП                                             

                                                                                     Срок: през учебната година   
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                                                                                          Отг.: В. Петрова                                           

Програмата е  приета от Педагогическия съвет на проведено заседание с 

протокол № 2./ 12.10.2020г. 

 


