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                   ВТОРО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ 

                  
 

Бул. “ТРАЙКО  КИТАНЧЕВ”   №   39  -  град    Търговище 

                                                       Директор – 6-48-93; Пом. -директори –6-49-60; Канцелария-6-48-94 

 е-mail: sou_2@abv.bg 

 

 
 

                           
 

 

 
Програма 

 

  на кампания „Участвам и променям”  

 

2012/2013 учeбна година  
 

 

1. Общо представяне на програмата 

 
1.1. Училищни акценти 

Училищната програма е ориентирана към изпълнение на целите на националната кампания 

„Участвам и променям” и реализиране мисията на училището да формира личности с високо 

интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение; с 

европейско самочувствие и национално достойнство. Програмата спомага за реализиране на 

дейности по иновативната практика „Заедно, задружно, с общи усилия” и Стратегията за 

развитие на ІІ СОУ „Проф. Н. Маринов” за периода 2010 – 2015 г. 

1.2. Цели на програмата: 

 Да разшири и стимулира формите на обучение в дух на демократично гражданство 

и патриотизъм. 

 Да постави фокус върху здравословния начин на живот и конструктивните 

поведения на учениците. 

 Да подкрепи сътрудничеството между училището и родителската общност, 

местната общност, извънучилищни институции, НПО и др. в посока гражданското 

обучение и възпитание на учениците. 

 Да работи за превръщане на училището в привлекателен център за осмисляне 

свободното време на учениците с цел избягване зачестилите прояви на агресия и 

насилие. 

1.3. Екип за организиране и реализация на програмата: 

       Ръководител: Г. Йорданова – ПДУД 

Членове: Й. Филева, П. Борисова, Ел. Богословова, Ел. Чукарева, В. Драганова, М. 

Бейтулова, П. Димова, Ал. Христов, предс. МО 

1.4. Период на реализация: 17.09.2012 г. – 30.05.2013 г. 

 

 

1.5.  Теми на кампанията: 

 Физическо здраве: 

– Здравословно хранене; 
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– Обучение в разчитане на етикетите на храните с цел здраве; 

– Физическа активност и спорт; 

– Дентална култура; 

– Хигиена на тялото; 

– Полова и сексуална култура. 

 Психично здраве: 

– Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици; 

– Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз; 

– Толерантност към различието; 

– Притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ; 

– Ролята на играта и почивката за децата; 

– Превенция на рисково поведение – трафик на хора, конфликт със законите. 

 Социално благополучие: 

– Гражданска култура и участие; 

– Ученическо самоуправление; 

– Изразяване и отстояване на мнение; 

– Благотворителност; 

– Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите; 

 - Съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи. 

1.6. Партниращи институции 

   - Училищно настоятелство при ІІ СОУ „Проф. Н. Маринов”; 

  - РИО – Търговище; 

  - Община Търговище; 

 - Районно управление  „Полиция”; 

            - Български Червен кръст - Областен съвет; 

 - Регионален исторически музей; 

 - Асоциация НАЯ; 

 - Обединен детски комплекс; 

 - Младежки дом – Търговище; 

 - Регионална библиотека „Петър Стъпов”; 

 - медии - в. „Аз буки”, в.”Учителско дело”, в. „Знаме”, в. „Търговищки новини”, Радио 

Търговище, Радио Шумен, БНТ, БТВ, http://www.targo.org/, http://www.targovishtebg.com/, 

телевизия Търговище. 

 1.7. Брой обхванати ученици - 600 

 

2. Дейности за реализиране на програмата 
2.1. Работа по училищни проекти 

 „Геометрията в ежедневието” – „Коменски”, Секторна програма „Учене през целия 

живот” 

 NELLII – Национална мрежа за инициативи и информация за ефективно учене през 

целия живот 

 УСПЕХ – Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти 

 Джуниър Ачийвмънт 

 

2.2. Медийно отразяване – на училищния сайт, на сайта на РИО, в. „Аз буки”, в.”Учителско 

дело”, в. „Знаме”, в. „Търговищки новини”, Радио Търговище, Радио Шумен, БНТ, БТВ, 

http://www.targo.org/, http://www.targovishtebg.com/, телевизия Търговище 

2.3. Форми на дейности: час на класа, клубни форми, състезания, изложби, спортни 

празници, игри, викторини, екскурзии, тържества, доброволчески акции, тренинги, групови 

занимания и др.  

 

http://www.targo.org/
http://www.targovishtebg.com/
http://www.targo.org/
http://www.targovishtebg.com/
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2.4. Календарен план на дейностите 

 

№ 

 

 

Дейност 

 

 

По тема 

 

Участници 

 

Отговорник 

 

Срок 

1. Участие в 

общински празник 

на ученето – „Учене 

през целия живот” 

по проект NELLII  

 

Социално 

благополучие 

ІХ – ХІІ кл. Д. Стойнова  

ПДАСД 

.Х. 2012 г. 

2. Акция „Дари 

книжка – подари 

радост на децата в 

домовете” 

 

Социално 

благополучие 

І – ХІІ кл. М. Бейтулова 

Доброволчески 

център 

Х. 2012 г. 

3. 1 ноември – Ден на 

народните будители 

– литературно 

четене „Будителите 

– вчера и днес” 

 

Социално 

благополучие 

ІХ-ХІІ кл. Й. Филева  

К. Цветкова 

Х.2012 г. 

4. Включване в 

кампанията на БНТ 

„Спри, детето 

запази!” – среща с 

представител на 

КАТ 

 

Психично 

здраве 

І-ІІ кл. Пл. Иванов 

ПДУД 

ХІ.2012 г. 

5. Учредяване на 

Академия за 

родители 

 

Социално 

благополучие 

І-ІV кл. М. Бейтулова 

Ел. Чукарева 

ХІ.2012 г. 

6. Празник на 

училището – 

тържествен концерт 

и изложба 

 

Социално 

благополучие 

V-ХІІ кл. Г. Йорданова 

Здр. Радева 

ХІ.2012 г. 

7. 100 г. от 

Балканската война 

– мултимедиен 

концерт 

„Българийо, за тебе 

умряха!” 

 

Социално 

благополучие 

ІХ-ХІІ кл. Й. Филева 

К. Цветкова 

ХІ.2012 г. 
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8. Откриване на теми 

във форума на 

училищния сайт: 

- „Нека да 

поговорим за 

нашите деца” 

- „Страшна ли е 

агресията сред 

децата” 

- „ Какви асоциации 

предизвиква у вас 

понятието 

„училищен 

тормоз”? 

 

 

 

Психично 

здраве 

 

Психично 

здраве 

 

Психично 

здраве 

 

 

 

 

І-VІІІ кл. 

Родители 

Учители 

 

V-VІІІ кл. 

 

І-ХІІ кл. 

 

 

 

 

 

 

М. Бейтулова 

М. Реби 

 

 

 

 

 

 

ХІ.2012 г. 

 

 

 

ІІ.2013 г. 

 

ІІІ.2013 г. 

9. 1 декември – 

международен ден 

за борба със СПИН 

 

Психично 

здраве 

V-ХІІ кл. Ел. 

Богословова 

М. Бейтулова 

ХІІ.2012 г. 

10. Коледна акция за 

събиране на дрехи 

за нуждаещите се 

деца в 

неравностойно 

положение 

 

Социално 

благополучие 

І-ХІІ кл. 

 

М. Бейтулова 

Училищен 

парламент 

Доброволчески 

център 

ХІІ.2012 г. 

11. Изложба базар на 

коледни картички с 

благотворителна 

цел 

Социално 

благополучие 

І-ХІІ кл. М. Бейтулова 

Училищен 

парламент 

Доброволчески 

център 

Т. Панайотова 

ХІІ.2012 г. 

12. Участие в 

инициативата на 

БНТ „Българската 

Коледа” – 

литературни 

страници 

 

Социално 

благополучие 

V-ХІІ кл. З. Апостолова ХІІ.2012 г. 

13. Математически 

състезания – 

коледно и 

„Европейско 

кенгуру” 

 

Социално 

благополучие 

ІІ-ХІІ кл. Св. Косева 

В. Драганова 

ХІІ.2012 г. 

14. Коледни тържества 

– изложби и 

концерти на 

учениците от 

профил „Изкуства” 

 

Социално 

благополучие 

І-ХІІ кл. Т. Панайотова 

Ил. Иванова 

Ив. Василева 

 

ХІІ.2012 г. 

15. 150 г. от Социално V-ХІІ кл. Й. Филева І. 2013 г. 
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рождението на 

Алеко 

Константинов – 

конкурс за 

литературна творба, 

снимка, рисунка 

 

благополучие Здр. Радева 

З. Апостолова 

Ал. Христов 

16. Училищно 

математическо 

състезание 

„Математиката – 

полезна и забавна” 

 

Социално 

благополучие 

V-VІІ кл. В. Драганова І. 2013 г. 

17. Демонстрационен 

тренинг на тема 

„Умение за 

самоконтрол и 

справяне с 

негативните емоции 

с цел изграждане на 

училищна мрежа от 

подкрепящи 

връстници” 

 

Психично 

здраве 

ІХ-ХІ кл. М. Бейтулова 

Училищен 

парламент 

Доброволчески 

център 

 

ІІ.2013 г. 

18. Изложба базар на 

мартеници с 

благотворителна 

цел 

Социално 

благополучие 

І-ХІІ кл. М. Бейтулова 

Училищен 

парламент 

Доброволчески 

център 

ІІ.2013 г. 

19. Участие в областен 

конкурс „България 

в картини и слово”, 

посветен на 3 март 

– литературни 

творби и рисунки 

 

Социално 

благополучие 

І-ХІІ кл. Й. Филева 

З. Апостолова 

Д. Ангелова 

ІІ.2013 г. 

20. Участие в 

общинския конкурс 

„Слово и багра” – 

литературни творби 

и рисунки 

 

Социално 

благополучие 

V-ХІІ кл. Й. Филева 

З. Апостолова 

Д. Ангелова 

ІІІ.2013 г. 

21. Ден на Европа -

„Европа през моите 

очи” 

 

Социално 

благополучие 

ІХ-ХІ кл. П. Борисова ІV.2013 г. 

22. 22 април – Ден на 

Земята – конкурс за 

класна стая „По, по, 

най”; акция за 

зацветяване на 

училищния двор; 

училищно 

Социално 

благополучие 

І-ХІІ кл. Ел. 

Богословова 

Н. Петкова 

М. Илиева 

ІV.2013 г. 
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тържество 

 

23. 24 май – изпращане 

на випуск 2013; 

участие в „Седмица 

на библиотекаря” в 

Регионална 

библиотека 

Търговище;  

 

годишна изложба 

на ХІІ кл.; 

празничен концерт 

 

Социално 

благополучие 

І-ХІІ кл. Г. Йорданова 

Здр. Радева 

Й. Филева 

Т. Панайотова 

Ил. Иванова 

V.2013 г. 

24. Беседи и дискусии 

„Превенция на 

агресията и 

насилието в 

училище, 

семейство, 

общество” 

 

Психично 

здраве 

ІІ-ХІІ кл. Ст. 

Калайджийски 

Кл. 

ръководители 

Х.2012 г. 

ІІ.2013 г. 

 

25. Дейности на 

скаутския отряд за 

общуване с 

природата и 

оцеляване при 

екстремни условия 

 

Психично 

здраве 

Физическо 

здраве 

V-ХІІ кл. В. Княжевич 2012-13 г. 

26. Провеждане на 

състезания по 

училищния спортен 

календар 

 

Физическа 

активност и 

спорт 

І-ХІІ кл. Ив. Николов 2012-13 г. 

27. Участие в изяви по 

Националния 

календар за 

извънучилищни 

дейности на МОМН 

в направления 

„Наука и техника”, 

„Изкуство”, 

„Спорт”: 

  Национален 

конкурс 

„Родолюбие” 

  Национален 

конкурс „За хляба 

наш” 

  Национален 

конкурс „Моите 

детски мечти” 

  Национален 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социално 

благополучие 

 

Социално 

благополучие 

 

Социално 

благополучие 

 

Социално 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-ХІІ кл. 

 

 

І-ХІІ кл. 

 

 

І-ХІІ кл. 

 

 

V-ХІІ кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Й. Филева 

З. Апостолова 

 

Й. Филева 

Д. Ангелова 

 

Й. Филева 

З. Апостолова 

 

Й. Филева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х. 2012 г. 

 

 

ІV.2013 г. 

 

 

ІІ.2013 г. 

 

 

ІІ.2013 г. 
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конкурс „Любовта в 

нас” 

  Национални 

конкурси „Водата – 

извор на живот” – 

„Да пазим водите 

на България” 

 

  Национален 

детски конкурс за 

рисунки на 

кулинарна тематика 

„Рецептите на 

баба” 

 Състезание 

„Знам и мога” 

 Национален 

фолклорен конкурс 

„Орфеево изворче” 

 Национален 

конкурс „Дико 

Илиев” 

 Национален 

конкурс  

„Танцуващи 

клавиши” 

 Регионален 

конкурс „Децата на 

България пеят, 

рисуват, танцуват” 

 

благополучие 

 

Социално 

благополучие 

 

 

 

 

Физическо 

здраве 

 

 

 

 

Социално 

благополучие 

 

Социално 

благополучие 

 

Социално 

благополучие 

 

Социално 

благополучие 

 

 

Социално 

благополучие 

 

 

 

І-ІV кл. 

 

 

 

 

 

І-ІV кл. 

 

 

 

 

 

І-ІV кл. 

 

 

V-ХІІ кл. 

 

 

ІХ-ХІІ кл. 

 

 

V-ХІІ кл. 

 

 

 

V-ХІІ кл. 

 

 

З. Апостолова 

 

Ел. Чукарева 

 

 

 

 

 

Ел. Чукарева 

 

 

 

 

 

Ел. Чукарева 

 

 

Ил. Иванова 

 

 

Ил. Иванова 

 

 

Ил. Иванова 

 

 

 

Ил. Иванова 

 

 

ІІІ.2013 г. 

 

 

 

 

 

ІІІ.2013 г. 

 

 

 

 

 

ХІІ.2012 г. 

 

 

ІІІ.2013 г. 

 

 

ІV.2013 г. 

 

 

V.2013 г. 

 

 

 

ІV.2013 г. 

 

28. Участие в дейности 

по Националния 

спортен календар 

Физическо 

здраве 

І-ХІІ кл. Ив. Николов По график 

 

 

        

 

Директор: Г. Панайотова 

 

За Директор: ................... 

Галина Йорданова 


