Активно участие на ГПЧЕ в Деня на гражданските инициативи
На 27.04.2013г. ГПЧЕ – гр. Плевен активно участва в обявения от РИО на МОМН
Ден на гражданските инициативи.
ГПЧЕ има десетгодишен опит в сферата на гражданското образование, години на
себедоказване чрез разработване и защита на проекти по социално значими проблеми,
свързани както с образованието за социална справедливост и програма „Гражданин”,
така и с цели на хилядолетието за развитие.
Учениците от ГПЧЕ с ръководители Лариса Василева, главен учител и
преподавател по история и цивилизация, Грета Димова, помощник-директор и учител по
английски език, и Силвия Стоянова, старши учител по география и икономика, показаха
своите продукти – брошури, дипляни, книжки, проекти и мултимедийни презентации на
щанда в залата на ДНА – гр. Плевен, а на посетителите изказваха убеждението си, че
гражданското образование изгражда човешкия индивид като “добър гражданин” на
своята страна. Да си гражданин е определен статус, роля и ценност на личността като
член на държавата, с определени права и отговорности. Чрез гражданското образование
личността изгражда у себе си определен тип гражданско съзнание и светоглед, който се
основава на определени идеали, ценности, идеи и истини.

В сектор „Дебати” участваха Бетина Георгиева, Вилиана Илиева и Маргарита
Илиева, ученички от 12.д клас на ГПЧЕ, с ръководител Жоржета Каменополска, старши
учител по български език и литература, които изказаха своето мнение за или против
въвеждането на гражданското образование като задължителен учебен предмет.
Ученичките защитиха тезата си за това, че ГО трябва да стане част от
задължителната им учебна програма , защото в процеса на работа по гражданско
образование личността придобива необходимите знания, умения, компетентност, за да
изпълнява социалната си роля на гражданин, учи се на критично мислене, хуманизъм и
социална активност; самоопределя своята национална, етнокултурна, социална и
групова идентичност; осъзнава връзката между индивидуалното и общественото, между
държавата и гражданското общество, между глобалното и националното, между
интеркултурното и етнокултурното; научава се да проявява търпимост и компромиси, да
живее и работи заедно с другите и различните, да уважава чуждото мнение. Чрез
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общочовешки смисъл, която в крайна сметка определя неговата ценност като социално
същество и гражданин на своята родина и държава и член на глобалното човешко
общество.
Георги Еленков, ученик от 11.а клас на ГПЧЕ – гр. Плевен, разказа за дейността си
като член на Младежкия градски парламент, както и за всички инициативи, мероприятия
и постижения. Той направи заключение, че гражданското образование е важно за
страната като цяло. Само създаването на добре действащи политически учреждения не
е достатъчно основание за поддръжка на конституционната демокрация, защото тя
зависи от гражданите, от техните знания и навици, от техния морал и добродетели. В
този смисъл гражданската мисия на училището е да създава съответните качества у
младите хора.
В навечерието на този празник беше обявено и становището на националната
комисията към МОМН, че проектът „Обичам моето училище – и аз участвам”, изготвен от
Емили Минева – 10.а клас с ръководител Грета Димова и консултант Лариса Василева, е
класиран за Националния кръг на олимпиадата по гражданско образование, която ще се
проведе на 8 и 9 май 2013г. в гр. Враца.
Така празникът за ГПЧЕ стана двоен. Успех!

