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Проект „Ние - гражданите“ 

 
Да изберем своето бъдеще! 

 

 

      На 13.12.2022г. в СУ “Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово се проведе откриване 

на предизборна кампания за избор на Училищно народно събрание – по проект „Ние -  

гражданите“ -  Да изберем своето бъдеще! Целевата група на проекта са учениците от 

VIII – XII клас. Учениците от 11 клас, под ръководството на г- жа Дарина Димитрова – 

ст. учител по Гражданско образование, сформираха три ученически партии: 

 

  Да спортуваме активно 

  Да променим училището 

  Да бъдем добри не само по Коледа 

 

      Целта на проекта “Ние - гражданите“ е по програма за гражданско участие на 

учениците в обществения живот, за повишаване на чувствителността към решаването 

на обществени и училищни проблеми. Проектът представлява опит за структурирано 

участие в решаването на местни проблеми чрез въвеждане на учениците в 

пространството на училищната политика. Включените в нея ученици се учат как да 

идентифицират местни проблеми и как да ги решават – да събират информация, да 

изследват проблемите, да предлагат решения на проблемите, да разработват план за 

действие. Проектът е изграден така, че учениците от 11 клас да се разпределят в три 

училищни партии. Те си избират имена, изработват планове и дейности,  работят 

съвместно през цялото време по решаването на проблема и по този начин изграждат и 

умения за сътрудничество, за оказване на подкрепа, за изслушване, за отстояване на 

собственото мнение. Това е проект за обществена ангажираност на учениците, за 

изграждане на съпричастност към развитието и проблемите на родното място и 

училището. Това е и проект за социално въвеждане в живота на местната общност – 

чрез запознаването с проблемите й, чрез срещи с нейни представители, чрез включване 

в обществени действия младите хора се превръщат в пълноценни местни граждани. 

Проектът “Ние гражданите” е гражданско образование в действие – чрез изучаването 

на местни проблеми младите хора усвояват необходими граждански умения, изграждат 

гражданската си идентичност. Първият етап на проекта бе сформиране на три 

ученически партии. Следващите дейности бяха: 

 Създаване на мото 

 Създаване на лого 

 Изготвяне на програми 
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 Изработване на постер 

 Изработване на визитки 

 Стартиране на предизборна кампания 

 Дебат 

 Избори 

 Сформиране на училищно народно събрание, пропорционално на получените  
гласове 

 Избиране на Председател на събранието 
 Изпълнение на програмите 
 

На 24.01.2023г. в сградата на СУ“ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Смядово се 

проведе дебат между представители на  ученическите партии  „Да спортуваме 

активно“, „Да бъдем добри не само по Коледа“ и „Да променим училището“  

В дебата взеха участие ученици от 11 клас. Те дебатираха по следните актуални и 

вълнуващи младите хора теми: 

 
1. Влияе ли образователната среда на доброто образование? 

 
2. Важни ли са правилата за успеха на гражданите в обществото? 

 
3.  Нужно ли е да бъдем образовани, за да успеем? 

 

Трите отбора, под ръководството на г- жа Дарина Димитрова – ст. учител по 

Гражданско образование, доказаха, че могат да спорят добре, да отстояват мнението си,  

да убеждават аудиторията. За пореден път учениците показаха интелект, знания и 

умения. Направиха се изводи, че образованието е безценна и неизменима инвестиция за 

цял живот, то е път към светлината, сигурност и благодат и затова всички трябва да се 

отнасяме с респект и уважение към образователните институции, да ценим 

преподавателите, които ни даряват с най – безценния дар – знанието и винаги да се 

стремим да вървим напред, дори и самообразовайки се. 

На 31.01.2023г. в сградата на СУ“ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Смядово се 

проведоха избори за Училищно народно събрание по проект „Ние, гражданите“. В 

надпреварата участваха  три партии:  „Да спортуваме активно“, „Да бъдем добри не 

само по Коледа“ и „Да променим училището“.  

Право на глас имаха всички ученици от 8 до 12 клас и всички учители. 

Изборният ден премина спокойно, с висока избирателна активност. Учениците показаха 

искрена загриженост за бъдещето си. В секционната комисия взеха участие 

председателите на класовете от 8 до 10 клас - общо 5 на брой, които се справиха 

отлично, под ръководството на г- жа Дарина Димитрова. След приключване на 

изборния ден, бюлетините бяха преброени и изборния резултат беше обявен. 

Общ брой гласували 115 броя 

Действителни бюлетини 110 броя 

Невалидни бюлетини 5 броя 

„Да спортуваме активно“ 49 гласа 



„Да променим училището“ 34 гласа 

„Да бъдем добри не само по Коледа“ 27 гласа 

 

Секционна избирателна комисия: 

1. Председател: Теодора Тодорова – 10 кл. 

2. Зам. Председател: Ивиян Петров – 9 б клас 

3. Секретар: Лидия Янкова              -   9 а клас 

4. Член: Таня Динева                        -   8 а клас 

5. Член: Азиме Джонева                   -   8 б клас 

 

              Координатор: Дарина Димитрова 

 

 

 

 

                   

                                                                СУ "Св. св. Кирил и Методий“ гр. Смядово 


