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І. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

Учебната програма е създадена в изпълнение изискванията на Националната прог-

рама „Без свободен час ” за заместване на отсъстващи учители в училищата. Предназначена 

е за учители – неспециалисти, които ще водят учебни часове в случай на отсъстващи от 

учебни занятия учители и не осигурени заместници – специалисти.  

Съобразена е както с основните потребности и интереси на учениците от VІІІ до ХІІ 

клас, така и с приоритетите и пакетът от ресурси на училището – човешки, материални, 

финансови и др.  

ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ:   

Да помогне на учителите – неспециалисти да обучат учениците на жизнено важни и 

социални умения за сметка на безцелното и неосмислено прекарване на времето си в „сво-

бодните” часове. 

ІІІ. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:  

Програмата има амбицията: 

1. Да ангажира „свободното” време на учениците по време на училищната им заетост 

по жизненоважни за тях въпроси, които в една или друга степен не се разглеждат по същес-

тво от учебните програми по учебните предмети от учебния план. 

2. Да предизвика интереса на обучаваните и да спомогне за тяхната социална анга-

жираност към проблемите на обществото като цяло и в личен план. 

3. Разглежданата в нея проблематика да „прибере” учениците в училище и в този 

смисъл да гарантира както живота и здравето им, така и да повиши авторитета и отговор-

ността на училището като обществено значима институция. 

4. Въпросите, които разглежда, да намерят израз в по-значими форуми на училищно, 

общинско, областно и национално ниво (клубове по интереси, извънкласни дейности, учи-

лищно самоуправление, участие в младежкия общински съвет и др.). 

 

ІV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Учениците да участват пряко в дискусии, форуми и дебати по обществено  

значими и социални въпроси. 

2. Да се изградят у тях нагласи за грижливо отношение към продуктите на  

човешкия труд. 

3.  Да се доразвият поредицата от личностни качества като: 

• основни житейски умения; 
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• умения за общуване при решаване на социални проблеми в бита; 

• умения, осигуряващи предприемчивост, прецизност и дисциплинираност; 

• умения за вземане на решения; 

• умения за отстояване на безопасно поведение и поемане на отговорност. 

4. Поетапно и в зависимост от възрастта да се изградят  представите на младите  

хора за начина на живот и проблемите в съвременните условия в страната и в ЕС. 

5. Да се формира достатъчна за етапа на образование организационна, икономическа, 

здравна, естетическа и екологична култура.  

 

V. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ 

ГРАЖДАНСКО     ОБРАЗОВАНИЕ      

 

1. Права и отговорности – какво зная и не зная за тях 

2. Права и задължения на ученика 

3. Общуване между родители и деца. Можем ли да бъдем приятели? 

4. Аз и моята гражданска позиция 

5. Отговорност и самостоятелност 

6. Психоактивни вещества и проблемите, произтичащи от употребата им 

7. Традиции и празници. 

8. Как искам да изглежда моето училище? 

9. Да опознаем България. Природни и исторически забележителности. 

10. Защита на данните и неприкосновеност на личния живот в Интернет. 

11. Дълг, отговорност, задължения на гражданите. 

12. Нарушаване на човешките права по света: глад, бедност, деца-войници… 

13. Безопасност при домашни условия 

14. Има ли конфликт между поколенията 

15. Агресията и враждебността 

16. Лошата дисциплина в клас и правата на децата 

17. На улицата е опасно. 

18. Училище без насилие 

19. Самозащита.  Разпознаване на ситуации, които могат да доведат до насилие 

20. Конфликтите и как да ги разрешаваме 

21. Трафикът на хора 

22. Що е демокрация? 

23. Гласуването на избори – отговорна гражданска позиция 
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24. Моето учение, моето бъдеще. 

25. Смелостта да бъдеш честен, почтен и благороден 

26. Трудности, с които не успяваш да се справиш? 

27. Психология на оцеляването  

28. Оцеляване при природни бедствия 

29. Прогнозиране на времето  

30. Оцеляване и поведение при терористични  актове  

31. Защитени обекти под егидата на ЮНЕСКО 

32. Културните паметници в Ямболска област  

33. Познаваме ли българските традиции и обичаи? 

34. Моят град – възникване  и развитие 

35. За живота на зависимия и неговото семейство  

36. Как да напишем проект  

37. Благотворителност. 

38. Планове за моя живот  

39. Семеен и личен бюджет. 

40. Форми за организация на бизнеса – АД, КД, ООД, СД 

41. Дребният бизнес – основа на икономиката  

42. Характеристика на предприемача 

43. Мотивация на предприемача, предприемачески риск 

44. Ефективно общуване – преодоляване на стрес и напрежение, отстояване на 

права, водене на преговори. 

45. Ценностите, които осмислят човешкия живот. 

46. Какви качества трябва да притежава достойният човек? 

47. Приятелството в живота на детето 

48. За правата на детето и възпитанието 

49. Дневен режим. Как да учим сами. 

50. Толерантни ли сме един към друг? 

51. Доброто ражда добро! - нравствен пътеводител 

52. Коя е най- голямата тайна на света, свързана с целите ни в живота? 

53. Трудности и комуникативни бариери в междуличностните отношения 

54. Безопасен Интернет 

55. Съвременни представи  за развитието на микро и макро света 

56. Великият преход на прага на финия свят. 

57. Холографията –настояще и бъдеще. 
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58. Отношението към парите и материалните ценности. 

59. Общуване с връстниците и приятелите. 

60. Значимите за обществото различия 

61. Гражданско общество  

62. Държава и държавни институции  

63. Граждани-права и отговорности 

64. Конструктивно общуване и взаимодействие 

65. Глобалните екологични проблеми 

66. Наркотиците - илюзия, страдание и престъпност 

67. Магнитният резонанс на Земята и на Юпитер. 

68. Златна пропорция в природата, архитектурата и човека.. 

69. Геометрия на пространството - постулати на Евклид - геометрия на Лобачев-

ски и Риман. 

70. Развитие на рационалната наука. Обща теория на относителността. 

71. Науката за хаоса. 

72. Глобални проблеми на човечеството. 

73. Общуване с връстниците  

74. Конфликтите - как да ги разрешаваме. 

75. Младите хора и зависимостите. 

76. Български фолклор 

77. Традиции и мода 

78. Изкуството да уважаваме себе си 

79. Изкуството да общуваме с хората 

80. Човекът - господар или гост на планетата Земя 

81. Етика на пътя 

82. Безопасно управление на велосипед 

83. Поведение на водача 

84. Скорост на МПС 

85. Пасивна и активна безопасност в ППС 

86. Аз и моите родители – мога ли да споделям проблемите си с тях? 

87. Трафикът на хора или съвременното робство 

88. Новият наркотик – Интернет – как да се предпазим 

89. Да приемем различния от нас, защото и ние сме различни от него 

90. Толерантност, търпимост, уважение към другите и към себе си 

91. Демокрация, власт и институции 
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92. Превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на 

конфликти 

93. Национална идентичност 

94. Финансова и правна грамотност и избор на първо работно място 

95. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие 

96. Превенция и противодействие на корупцията. 

97. Емоционална интелигентност; 

98. Информираност, избор, манипулация; 

99. Превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно разрешаване 

на конфликти. 

100. Информираност, избор, манипулация; 

101. Самовъзпитание на волята – ”Изгради се сам” 

102. Конфликтите – как да ги разрешаваме 

103. Човешкото всекидневие – източници на замърсяване 

104. Музиката, която харесвам  

105. Защо е добре да се обучаваш в професионална гимназия? Технологии и тях-

ното развитие. 

106. Безопасност на  движение по пътищата 

 

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ   

1. Здравословно хранене и вредата от диетите: анорексия и болимия 

2. Здравословно хранене и хигиена на храненето 

3. Храната приятел или враг 

4. Как да се храним и живеем здравословно. 

5. Лична хигиена, облекло, външен вид. 

6. Личната хигиена, чистота и здраве – правила, които са задължителни  

7. Психично здраве и личностно развитие. 

8. Вредата от телевизията и компютъра. 

9. Екология и опазване на околната среда. 

10. Безопасно движение на улицата и пътя. 

11. Любовта и уважението като духовни ценности. Омраза и завист. 

12. Физическата активност – път към психическата устойчивост  

13. Здравословен начин на живот 

14. Зависимости-алкохол, цигари, наркотици. 
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15. Социални проблеми в живота на човека при употребата на наркотични вещес-

тва 

16. Спорт-активен начин на живот. 

17. Вредните навици в живота на човека 

18. Каква е нуждата на организма от хранителни добавки и суперхрани? 

19. Любов и секс. Отговорно сексуално поведение 

20. Здравето като ценност и качество на живота. 

21. Пубертетът и хигиена на човешкото тяло 

 

  

 

ЕКОЛОГИЧНО  ОБРАЗОВАНИЕ   

1. Имаме само една планета. Защита на планетата чрез изследователска дейност. 

2. Екологично възпитание и формиране на екологична култура 

3. Глобалните екологични проблеми 

4. Екологични проблеми, свързани с изчерпване на питейната вода 

5. Алтернативни източници на енергия 

6. Глобализацията  и  екологичните проблеми 

7. Моят принос и начина ми на живот за опазване на природата  

8. Климатичните промени и природните бедствия  

9. Биологичното разнообразие – път към развитие на икономиката 

10. Рециклирането – стъпка към съхраняване на  природните ресурсите  

11. „Кръгова икономика“, „Зелена икономика“ и „Синя икономика „ 

12. Рециклиране на пластмаси и опазване на околната среда 

13. Природни рискове. 

14. Устойчиво развитие. 

15. Екологична политика на България. 

16. Населението на Земята и климатичните промени. 

17. Водата - природен ресурс на околната среда - последици. 

18. Екология и здраве; 

19. Видове замърсявания на околната среда – последици 

20. Разделно събиране на отпадъци . Рециклиране 

 

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ   

1. Европейските страни от национализма към   мултикултурализъм. 
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2. Различията между хората – конфликти и междуличностно общуване  

3. Ние и другите – приемане на хората в неравностойно положение  

4. Да приемем различния от нас, защото и ние сме различни от него. 

5. Световни и религиозни международни организации 

6. Малцинства и образователни институции: регламентирано равноправие и 

фактически ограничения. 

7. Културно обусловени различия в живота на етнически и религиозни общ-

ности у нас 

8. Нашите различия ни правят уникални 

9. Интеркултурно образование и правата на човека 

10. Културно – исторически основания на религиозната и междуетническа толе-

рантност  

11. Стереотипи и предразсъдъци в процеса на интеркултурните взаимодействия 

12. Толерантност и интеркултурен диалог. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Повишаване на личното самочувствие на обучаваните и формиране на умения и 

нагласи за участие в дейностите на класа,училището и обществото 

2. Умения за активно участие в социалния и обществения живот 

3. Знания за здравословен живот 

4. Приобщаване към личните и обществените проблеми 

5. Изграждане на лична позиция по обществено значими въпроси и умения за изра-

зяването им 

6. Перспективно мислене, отговорно отношение и положителни нагласи спрямо хо-

рата и света като цяло 

6. Създаване на социални контакти 

7. Придобиване на „меки“ умения 

8. Знания за духовните и социални ценности, интеркултурност, индивидуалност 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Всеки учител има право на избор на тема от учебната програма, съобразена с въз-

растта и интереса на учениците.. 

2. Основна форма на работа-дискусия. Други форми: казуси, анкети, изследвания, 

сбирки, ситуационни  игри, тематични презентации, лекции от други специалисти, есета, 

портфолио 

3. Основен принцип на работа-активност и дискусионност, групова работа 
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4. Учебната програма не предполага записване на учебен план и вписване на циф-

рови оценки. Оценката за участие на учениците е само качествена. Значимите резултати и 

нетрадиционни решения може да се публикуват в сайта на училището. 

6. Контрол  по изпълнение на учебната програма се осъществява от Директора на 

училището и заместник – директорите. 
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