
                         Гражданско образование – клуб „Сократ” 

Някои от темите разглеждани в клуба: 

� Богатството на българското народно творчество 

                 

-    Българското народно творчество се отличава с изключително многообразие, 

произхождащо от неголяма на площ територия. То включва в себе си легенди, предания, 

вярвания, обреди и обичаи, приказки, пословици и поговорки, гатанки и залъгалки, 

скоропоговорки, песни, танци, носии. Българинът е закодирал в него своята душевност и 

идентичност през вековете. 

� Българската шевица 

                                                   

-     В народните носии и костюми, изпъстрени с багри и форми е заложен и смисъл, в който 

българката влага послания за надежда, сила и защита. Високата художествена стойност на 

народния костюм е постигната чрез използването на орнаментиката на шевиците. 

Изключително разнообразна по отношение на елементите, шевицата е израз на богата 

душевност, художествени и творчески заложби, както и непрестанен стремеж към красота и 

изящество. Историците считат, че голяма част от фигурите, които се срещат в българската 

шевица, произлизат още от племената на траките, славяните и прабългарите. Съчетали се по 

неповторим, уникален начин, те красят българската носия до днес и пазят нашата 

идентичност. 

 



� Лидерство 

                               
-    Лидерството е комбинация от личностни качества, умения и мотивация, както и 

специфичен начин на мислене, изразяване на емоции и действия. Лидери има във всяка 

сфера на живота. Всеки, който оказва влияние върху начина на мислене, действие и 

ценностната система на други хора е лидер. 

� Себепознание и общуване 

                                            
- Юношеството е период на стремеж към постигане на независимост, на "откъсване" от 

семейството и приобщаване към обкръжението на хора от същата възраст. Юношеството 

е период на съзряване и промените, през които преминават младите хора са от различно 

естество - социални, емоционални, физически. 

                                                      

� Учениците изработиха плакати с телефон на доверието, които поставиха на 

видни места в училището, табла за етикета в общуването и символи от 

световната култура, показаха презентации върху теми, които ги вълнуват и 

любими дестинации, с които да запознаят останалите участници. Запознаха се с 

основните права на човека, какво е работа в екип, какво е да имаш активна 

гражданска позиция и други теми, обогатяващи личността и насочвайки я как 

да бъде полезна за себе си и другите. 


