
 

Проект „Лятна ученическа академия 

 по ученическо самоуправление и лидерство“ 

 

Основна цел : Поощряване развитието на училищна демокрация в 

българските учебни заведения и повишаване капацитета и 

възможностите на съществуващите ученически съвети по места;  

Подцели :   

1. Изграждане на стабилни ученически, представителни, структури на 

училищно ниво по модел на европейската организация на учениците 

OBESSU; 

2. Надграждане на знанията и уменията на учениците по въпросите на 

ученическото самоуправление и активност; 

3. Гарантиране на адекватен диалог и равнопоставеност между 

учениците и останалите контрагенти в училищното образование; 

4. Осъществяване на реално включване на учениците в процесите на 

вземане на решения на училищно, местно, регионално и национално 

ниво.  

Начин на осъществяване :  Реализиране на десетдневна ученическа 

академия за представители на училища без съществуващи ученически 

съвети и за такива, в които ученическия съвет не функционира 

активно. Академията ще послужи за предоставяне на необходимата 

информация и компетенции на ученически лидери, които в началото 

на следващата учебна година да подпомогнат създаването на работещ 

ученически съвет и в своето училище. Също така то ще бъде събитие, 

на което ще бъдат ясно дефинирани наличните ученически проблеми в 

училище и ще се потърсят адекватни техни решения. Не на последно 

място академията ще включи и запознаване с основните знания, които 

са необходими за един активен, млад, гражданин, който има желание 

да бъде съзидателна част от българското общество.  

Време за провеждане : 10-20 Август 2014 г.  



Място на обучението : с. Атия, област Бургас 

Участници :  56 ученика (двама от всяка област) на възраст от 14 до 

18 г. от всякакъв тип учебни заведения.  

Очаквани резултати :  

▪ създаване/подобрено функциониране на 56 ученически съвета в 56 

различни училища от 28 области в България 

▪ обучени 56 ученика като лидери на ученически общности в 28 

области на България 

▪ приемане на поне 50 нови члена и разкриване на поне 10 нови 

структури на СУБ по места 

▪ подготовка на календар с национални мероприятия на обединените 

ученици в България 

▪ изготвяне на общи позиции по основни проблеми за учениците в 

образователната система 

 

 

 

 


