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УТВЪРДИЛ: 

                      

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 
 ПО ГРАЖДАНСКО,ЗДРАВНО,ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО 

ОБРАЗОВАНИЕ, 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 
 

Приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13 от 12.09.2022 и е 

неразделна част от Годишния план за дейността на ПГСС ”Васил Левски”, гр.Първомай 

 

1. Същност. 

 

граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното 

общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно 

гражданско поведение.  

поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към 

поведение, благоприятстващо здравето.  

съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на 

екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на 

природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие. 

 

измерения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните 

отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на 

човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в 

мултикултурна среда. 

2. Общо представяне на училищната програма: 

Гражданско, здравното, екологичното и интеркултурното образование е предмет с 

подчертано практическа насоченост и е подчинен на мисията да подготви учениците от VІІІ, ІХ, 

Х, ХІ и ХІІ клас на ПГСС”Васил Левски”, гр.Първомай за компетентно и отговорно участие в 

обществения живот, за успешна лична и професионална реализация, отговаряща на принципите 

и ценностите на демокрацията в съвременния свят. 

Този предмет е насочен към нравственото самоопределяне на учениците и развиване на 

умението за автономен и отговорен морален избор. 

Изграждат се основите на гражданската култура и се посочват начините за ефективно 

социално участие. 

Програмата ще се прилага от всички учители в ПГСС „Васил Левски“ за осигуряване на 

часове на отсъстващи учители, в случаи, че не могат да бъдат осигурени от заместници – 

специалисти, както и при заместване по мярка “Без свободен час” от НП “На училище без 

отсъствия”. То цели: 

1. изгражданe на автономна и активна личност, която: 

а) разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и човешките 

права, участва в гражданския, политическия и социалния живот по отговорен, съзидателен и 

ефективен за себе си и за обществото начин; 

б) познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, 

икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят; 



в) зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните 

идентичности, признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на 

всички в общото социално пространство; 

г) осъзнава и цени своята културна идентичност; 

д) взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин; 

е) изразява обосновано и критично гражданската си позиция; 

ж) взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и 

способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си; 

з) носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя 

живот и този на другите хора; 

и) подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето и 

поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните; 

й) познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на 

природата и създаване на устойчива околна среда; 

к) познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за прилагане 

на споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява готовност за участие в тях; 

л) умее да прави връзки между отделни сфери на обществения живот и да разбира 

причините за социалните неравенства екологичните и глобалните предизвикателства; 

2. функциониране на всяка образователна институция като автономна, активна и 

саморазвиваща се общност, която: 

а) възпитава в демократичните ценности. 

б) насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и 

критичност у всички участници в образователната система 

в) утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, свободна от 

различните форми на агресия. 

г) изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, 

свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, 

взаимното разбиране, зачитане и уважение; 

д) създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на различните 

културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, включително и чрез 

формите на ученическото участие и самоуправление.  

3. Цели на обучението 

  - Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование утвърждава 

устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, свободна от различните форми на 

агресия и дискриминация; 

- изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, свързани със 

здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, взаимното 

разбиране, зачитане и уважение; 

- създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на различните 

културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, включително и чрез 

формите на ученическото участие и самоуправлението. 

Гражданското ,здравното, екологичното и интеркултурното образование е насочено към 

формиране на: 

     -  гражданско съзнание и граждански добродетели и е свързано със знания за 

устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения 

и готовност за отговорно гражданско поведение; 

- да се обхване гражданското образование, което се намира извън обсега на учебните 

дисциплини; 

- да се предоставят възможности на учениците да демонстрират подготовката си по 

гражданско образование чрез жизнения си опит; 

- да стимулира разбирането на учениците за собствената им значимост и отговорност 

към обществените дела в страната, Европа и света;  

- да утвърждава културата на толерантност, сътрудничество и ненасилие; 



- да подготви учениците за свободно и отговорно поведение в съвременния социален 

живот, с респект към ценностите и нормите на демократичното право. 

4. Насоки 

 Учениците  

 

тават своите права чрез 

различни дейности;  

 

 

  

5. Реализиране  

 

 на класа;  

 

 

 

6. Акценти  

 

я, алкохол, тютюнопушене/;  

 

  

 

 

 

 

ри бедствия и аварии; 

  

 

7. Институционална политика на ПГСС“ Васил Левски“ за подкрепа на 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование  

Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование са насочени към изграждане и поддържане на демократична 

училищна организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, 

процедури, традиции и колективни ценности. 

 

1. Училищни ритуали, свързани с: 

а) откриване и закриване на учебната година; 

б) официално раздаване на дипломи за средно образование и свидетелства за професионална 

квалификация; 

в) награждаване на отличили се ученици и учители; 

г) честване на Националния празник на Република България, Деня на славянската писменост и 

култура, Деня на народните будители, други официални празници и на празника на училището; 

д) тържествено изпращане на завършилите зрелостници. 

2. възпитаване в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание чрез: 

а) изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището моменти 

б) поставяне на националния флаг на фасадата на училището; 

в) отбелязване на годишнини на значими събития от българската история. 

3. Етичен кодекс на училищната общност на ПГСС”Васил Левски”, който се разработва и приема 

от педагогическия съвет, представители на Обществения съвет, на Училищното настоятелство и 

на Ученическия съвет. 

4. училищни символи: знаме,лого на ПГСС”Васил Левски” 

Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование включват и подкрепа на инициативността и участието на 

учениците чрез подходящи за възрастта им демократични практики като: 



1. Участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство, регламентирано 

в рамковите изисквания – Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 от Наредба № 13/21.09.2016г. 

2. Поддържане на училищния сайт.  

3. Организиране на училищни кампании в подкрепа на здравето, толерантността, социалната 

чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и др. 

4. Организиране на училищни празници и събития 

5. Участие в клубове групи по интереси 

6. Реализиране на различни форми на посредничество при решаване на конфликти, превенция на 

агресията 

7. Въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане от 

училище и др. 

8. Проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и 

съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот. 

6. Задачи 

1. Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и готовност за участие в 

общоучилищния живот. 

2. Изграждане на здравна и екологична култура. 

3. Свободен и самостоятелен избор на професионален път на развитие и реализация. 

4. Изграждане на национално самочувствие и отговорност у учениците, възпитание на 

инициативност и подготовка за пълноценен живот. 

5. Противодействие на агресивността, насилието и настъплението на секти.  

7. Дейности и мероприятия 

Провеждане на часа на класа на базата на рамковия план за провеждане на часа на класа 

съгласно приложение номер 5 към чл. 11, ал. 3   

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЧАСА НА КЛАСА 

 

   VIII  IХ  Х  ХI  ХII  

Патриотично възпитание и изграждане 

на националното самочувствиe  
4  4  4  4  4  

Толерантност и интеркултурен диалог  1  1  1  1  1  

Финансова и правна грамотност, вкл. и 

„Моето първо работно място“  
2  2  2  2  12  

Военно обучение и защита на родината     5  5        

Защита на населението при бедствия и 

аварии и катастрофи; оказване на първа 

помощ  

5  5  5  3  3  

Превенция на насилието, справяне с 

гнева и с агресията; мирно решаване на 

конфликти  

2  2  2  2  2  

Превенция на тероризма и поведение 

при терористична заплаха; киберзащита  
2  2  2  2  2  

Кариерно ориентиране        1        

Превенция и противодействие на 

корупцията  2  2  2  2  2  

Безопасност и  движение по пътищата  4 4 4 1 1 

Електронно управление и медийна 

грамотност 

 1 1 4  

 ОБЩО   22  28  29  21  27  



Теми, свързани със гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование, предназначен за ползване от учителите-заместници на отсъстващ учител, 

когото не са специалисти по съответния учебен предмет: 

 

                                       ТЕЗИС НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ: 

ЯДРО ТЕМИ ЗАБЕЛЕЖКИ 

Устройство и  управление 

на страната 

 

 

 

1.Конституцията на Р. България  

2.Органи на държавно управление. Структура и 

функции. 
 

3.Органи на местно управление  

4.Участие в избори. Видове избирателни права и 

задължения на гражданите. 
 

Правото на човека 5.Исторически преглед на правото на човека. 

ВДПН на ООН 
 

6.Аз и моите права днес. Международен съд за 

правото на човека-Страсбург 
 

7.Правата на гражданите в Р. България  

България на ЕС 8.Защо ЕС? Десет исторически стъпки.  

9.Как функционира и с какво се занимава ЕС?  

10.Европа на гражданите. Свобода, сигурност и 

правосъдие. 
 

11.ЕС на световната сцена. Бъдещето пред 

Европа. 
 

Глобално общество. 12.Същност на глобализацията. Плюсове и 

минуси на глобалното общество. 
 

Готовност за Европа, чрез 

усвояване на социални 

умения. 

13.Аз и другите. Правила за работа в група.  

14.Как общуваме с другите? Зони на общуване. 

Бариери при общуването. 
 

15.Емоции и чувства. Разпознаваме ли чувствата 

си? 
 

16.Умеем ли да слушаме? Доверие и 

откровеност. Приятелство и партньорство. 
 

17.Различното  

Решаване на конфликти 18.Емпатия. Що е конфликт?  

19.Как да се справим с гнева?  

20.Езикът на тялото.  

21.Как вземам решения?  

22.Асертивно, неасертивно, агресивно 

поведение. Начини за разрешаване на спор и 

конфликт. 

 

23.Как да постъпя, когато се чувствам отчаян?  

Професионално 

ориентиране 

24.Професионално ориентиране. Проективен 

тест. Игри с мозъчна атака, ролеви игри. 
 

25.Тренинг и разработка на СV, мотивационно 

писмо и препоръки. 
 

Дневен режим и 

здравословни навици 

26.Здравословен живот и здравословно хранене-

за и против диетите 

27.Спортът-здраве и красота 

28. Корона кризата по света и в България. 

 

 

Препоръки за 

здравословно хранене 

29.Затлъстяването- здравни рискове и социална 

значимост 

30.СПИН и полово предавани болести 

 

 

 

Екология и здраве 31.Разрушааване на околната среда и  



последиците за човека 

32.,, Зелени идеи’’ на гимназисти 
 

Потребителска и 

финансова култура 

33.Съвременна потребителска мания 

34.Как се печелят и харчат парите? 
 

 

8. Водещи принципи при реализацията на програмата 

Взаимосвързаните компоненти на гражданското образование са гражданско знание, граждански 

навици и граждански добродетели. Те трябва да се изграждат в единство. 

Гражданското образование е важно за страната. Само създаването на добре действащи 

политически институции 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 водещите принципи на нашето училище са: 

●Изграждане на граждански добродетели; 

●Насоченост към свободното личностно развитие на всеки ученик; 

●Гражданска ангажираност и активност. 

Гражданското и интеркултурно образование имат пресечни точки. Те са равно поставени и 

съвместими, но  имат и различия. Основното е: 

●Да се окаже помощ на ученика да осъзнае разнообразието; 

●Гражданското и интеркултурно образование чрез социални дейности; 

●Превръщане на отношенията между културите в право на идентичност и гаранция за успех в 

училището; 

●Акцент върху училищните проблеми на културно различните ученици. 

Общото здравно образование: физическо, екологично, сексуално и социално трябва да бъдат 

застъпени във всяка област на училищния живот и да бъдат задачи на всеки педагогически 

специалист при следните принципи: 

●Обективност; 

●Реалност; 

●Научност и правдивост; 

●Системност и последователност; 

●Свързване на здравното образование с нравственост, естетически и граждански дейности. 

9. Дейности за постигане на целите 

●Създава постоянно действащ екип, сформиран по ред и за срок, определени в правилника за 

устройството и дейността на гимназията за организирането на гражданското,  здравно, 

екологичното и интеркултурното образование; 

●Ученическото самоуправление-сформиране на ученически съвети, по паралелки и училищен; 

●Сформиране на родителски комитет; 

●Разработване на планове за часа на класа с включени теми по тематичните направления, 

посочени в Таблицата за разпределение на темите в час на класа преди началото на учебната 

година; 

●Разработване на теми, свързани със здравно, екологичното и интеркултурното образование, 

предназначен за ползване от учителите-заместници на отсъстващ учител, когото не са 

специалисти по съответния учебен предмет; 

●Залагане в годишния план за дейността на гимназията честването на националния празник, на 

официалните  празници, на деня на народните будители, на празника на училището и др.; 

●Залагане в годишния план за дейността на гимназията официалното раздаване на дипломите за 

средно образование и свидетелствата за придобита СПК; 

●Награждаване на отличили се ученици и учители; 

●Провеждане на срещи с бивши възпитаниците на училището; 

●Тържество отбелязване на откриването и закриването на учебната година; 

●Тържество отбелязване на празника на гимназията; 

●Възпитаване в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание чрез: 

изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището моменти; 

●Поддържането на училищен кът и съхраняването на училищното знаме; 

●Отбелязване на училищни събития в сайта на гимназията; 

●Издаване на училищен вестник  



●Изготвяне на информационни табла и кътове по повод на официалните празници и бележити 

годишнини. 

10. Очаквани резултати 

●Участие на всички заинтересовани страни в училищния живот; 

●Усвоени знания и повишена информираност за права, задължения и отговорности на 

гражданина; 

●Повишена здравна култура на учениците; 

●Повишена степен на гражданското възпитание у подрастващите и изграждане на толерантни 

отношения; 

●Сведено до минимум асоциално поведение; 

●Ниска степен на проява на агресия; 

●Предотвратени конфликти и междуличностни отношения; 

●Изградена позитивна психологическа среда; 

11. Заключителни разпоредби 

Настоящата програма за гражданското, здравно, екологичното и интеркултурното образование на 

учениците в ПГСС”Васил Левски”, гр.Първомай е изготвена на основание Наредбата за 

гражданското, здравно, екологичното и интеркултурното образование. 

 

 
 

 


