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І.ОБЩИ 

ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.СЪЩНОСТ 
 

Гражданското образование и възпитание се осъществява като 

система от дейности, ориентирани към формиране на нагласи у учениците 

и създаване на модели на поведение за активно участие в обществените 

процеси. 

Здравното образование е насочено към развитие на умения за 

създаване или поддържане на здравословен стил и условия на живот и за 

доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето.  

Екологично образование e насочено към формиране на екологична 

култура, екологично 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 

 

СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 

Председател: 

Велина Узунова  

Членове: 



Дияна Неделчева 

Стилияна Казълова 

Анета Йорданова 

Жени Димитрова 

Нина  Йорданова 

Минка Генчева 
 

2. НАСОКИ: 

  
• Формиране на знания и умения за активно взаимодействие със 

социалната среда.  
• Изграждане на култура на поведение и взаимоотношения.  
• Формиране на уважение към гражданските права и отговорности.   
• Формиране на знания за политиките на Европейския съюз. 

• Учениците 

• Повишаване на здравната култура чрез беседи, презентации и дебати 

на определени здравни теми като: сексуална култура, наркомания, 

алкохолизъм, здравословен начин на живот и др. 

• Придобиване на знания за природосъобразен начин на живот;  

• Формиране на  отношение към опазването на околната среда; 

• Формиране на отношение към пестенето на енергия и рециклирането 

на различни материали. 

 
 

3. РЕАЛИЗИРАНЕ: 
 

• В часа на класа. 

• В извънкласни форми на работа. 

• Чрез проекти; мултимедийни презентации на ученици и др. 

 

             4. АКЦЕНТИ 

 

•  Противодействие срещу проявите на агресия. 

•  Превенция на зависимостите (наркомания, алкохол, 

тютюнопушене). 

•  Действия при природни бедствия, аварии, пожари и др. 

•  Професионално ориентиране и кариерно развитие. 

•  Икономическа култура. 

•  Култура на поведение и общуване. 

•  Създаване на климат за сътрудничество на етническите и 

културните групи в класа. 



• Екологично  възпитание; 

• Здравно образование; 

• Енергийна ефективност. 

 
 

ІІ. ЦЕЛ 

 

 Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата, 

изпълняване на задълженията и поемане на отговорности като членове на 

обществото. 

    Изграждане на екологично отношение към природата. Повишаване на 

здравната култура и природосъобразния начин на живот. Значение на 

възобновяемите и невъзобновяеми източници на енергия и тяхното 

използване. Влиянието на хората върху околната среда. Разделно събиране 

на отпадъци с цел рециклиране. 

 Привличане на учениците в занимания, които подпомагат тяхното 

здравно и екологично възпитание, както и социална и гражданска 

отговорност. 

 Използване на практики като учене сред природата, изработване на 

макети, конкурси за есе и стихотворения, проекти, свързани със защитени 

местности в родния край, изработване на постери и други. 

  

 

 

ІІІ. ЗАДАЧИ 

  
• Да се изгради култура на поведение в ученическата общност и 

готовност за участие в общоучилищния живот. 

• Да се формира умение за самостоятелен избор на професионален път 

на реализация. 

•  Да се изгради национално самочувствие и отговорност за пълноценен 

живот. 

• Да се противодейства на агресивността и проявите на тормоз в 

училище и извън него. 

• Да се развият умения за създаване или поддържане на здравословен 

стил и условия на живот.  

• Да се развие доброволното адаптиране към поведение, 

благоприятстващо здравето.  

• Да се формира екологична култура, екологично съзнание и 

екологично поведение. 

• Да се познават  екологичните закони и  защитата на околната среда. 



• Да се подобри управлението и разумното използване на природните 

ресурси. 

• Да се  опазва  природната среда и на екологичното равновесие.  

 

 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

А) Възпитаване на отговорност и гражданско поведение чрез: 

• Учебната, извънкласната и извънучилищната дейност. 

• Спазване на правилника за дейността на училището. 

• Спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд.   
• Изграждане на ученически съвет и изработване на план за дейността 

на ученическото самоуправление. 

 

 

Б) Възпитаване на национално самочувствие и продължаване на 

националните традиции: 

• Честване на всички национални и училищни 

празници. 

• Запознаване и спазване на задължителните символи на Република 

България и българското училище (национално и училищно знаме, 

държавен химн, герб, език, конституция и др.) 

• Изграждане на система за сътрудничество на родители, институции, 

организации и др., имащи отношение към възпитанието. 

 

В) Възпитаване в интеркултурна среда. 

• Провеждане на беседи, свързани със създаване на климат за 

сътрудничество на етническите и културните групи в класа. 

• Организиране на изложби, посветени на обичаите и традициите на 

различните етноси. 

 

 

Г) Формиране на гражданско поведение и култура: 

• Избор на Ученически съвет, като орган на Ученическото 

самоуправление за учебната 2022/2023 година 

• Използване възможностите на електронните платформи    
• Организиране на обучение на учениците от Ученическото 

самоуправление за разработване и изпълнение на младежки проекти.  



• Организиране на публичен дебат на тема по социално значим 

граждански проблем.   
• Провеждане на „Ден на отворените врати” – кампания 

за представяне на училището.  
• Организиране на „Ден на талантите” – церемония по 

награждаването на ученици, заели призови места в национални 

изяви през учебната година. 

 

 

ТЕМИ ЗА ЧАС НА КЛАСА ЗА ГРАЖДАНСКО И ИНТЕРКУЛТУРНО 

ОБРАЗОВАНИЕ – УЧЕБНА 2021/2023 

 

V КЛАС: 

1. Познаваме ли българските традиции и обичаи? 

2. Защо сме толкова различни? 

3. Моето хоби. 

4. Какво ценя в приятелите си? 

5. Лесно ли е да бъдеш толерантен? 

6. Необходимите и излишните неща. 

7. Благотворителността – необходима и днес. 

 

VІ КЛАС: 

1. Как да опазим природата? Екологичните проблеми. 

2. От какво боледуват българите? 

3. Вредите от телевизията и компютъра. 

4. Нашето здраве в нашите ръце. 

5. Култура на поведението. 

6. Как да опазим природата? Екологичните проблеми. 

7. Спортът – сериозен фактор за човешкото дълголетие. 

 

VІІ КЛАС: 

1. Уважението към себе си и другите хора. 

2. Как да се храним здравословно? 

3. Агресията в училище. 

4. Мит ли е анонимността в Интернет ? 

5. Какво отличава добрият екип? 

6. Лидерство. Умеем ли да общуваме? 

7. Планове за моя живот. 

 

VІІІ КЛАС: 

1. Диетите – за и против. 



2. Правилата в обществото – гаранция за сигурен живот. 

3. Безопасен Интернет. 

4. Тийнейджърът-грубиянин. Какво го прави такъв? 

5. Правата на детето. 

6. Футболното хулиганство. 

7. Оцеляване в градска среда. 

 

 

ІХ  КЛАС: 

1. Зависимостите – наркотици, алкохол, цигари, хазарт, секти и др. 

2. Български национални празници – защо не учим? 

3. От какво се интересуват тийнейджърите? 

4. Конфликтите и как да ги разрешаваме. 

5. Моето училище – желано място за всеки мой приятел. 

6. Анаболи и стероиди – за и против. 

7. Избор на сексуално поведение. 

 

 

Х КЛАС: 

1. Конституцията. Права и задължения на българските граждани. 

2. Здравословен начин на живот. 

3. Какво е правова държава? 

4. Какво означава да си добър гражданин? 

5. Свобода и отговорност. Семейството. 

6. Етикецията в обществото. 

7. Духовни основи на личността. 

8. Бодибилдинг – едно съвременно увлечение. 

 

ХІ  КЛАС 

1. Насилието в училище и обществото. 

2. Трафикът на хора или съвременното робство. 

3. Интернет възможности и опасности. 

4. Любов и секс. Отговорно сексуално поведение. 

5. Сексуалното насилие. 

6. Труд и реализация в Обединена Европа. 

7. Човекът – индивидуалност и космополит. 

8. Култура на потребяване и спестовност. 

 

 

ХІІ КЛАС: 

1.  Глобализацията – за и против. 



2.  Какво знаем за ЕС? 

3.  Професионално развитие – бъдеще и перспективи. 

5.  Конституцията.Права и задължения на българските граждани. 

6.  Как да се реализираме у нас, в Европа и по света? 

7.  Гласуването на избори – отговорна гражданска позиция. 

8.  Какво е да си доброволец днес? 

9.  Моите планове, моето бъдеще. 

 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ЗДРАВНО И ЕКОЛОГИЧНО 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1. Здравни беседи с учениците от 5 - 7 клас по теми: сексуална култура, 

наркомания, алкохолизъм, здравословен начин на живот и др. 

2. Изработване на постери на тема: „Физиологичното действие на 

алкохола“ 

3. Превенция и контрол на ХИВ/СПИН.  

Ученици обучават ученици. 

- Изследвания на ученици от 12 клас за СПИН и ППИ в 

КАБКИС – РЗИ гр. Стара Загора. 

- Раздаване на дипляни, червени лентички и презервативи 

на ученици от 9 до 12 клас. 

- Изготвяне на табла и презентации, които ясно показват 

начините на заразяване и превенции. 

4. Състезателни игри и дебати свързани с вредата от тютюнопушенето, 

алкохола и наркотиците. 

- Провеждане на състезателна игра „ Училищни двубои“ с 

учениците от 7 клас.                               

- Изработване на колажи по темите: „ 

• Вредни съставки в цигарения дим. 

• Пасивното тютюнопушене. 

• Наркотиците – свобода или зависимост 

5. Поставяне на пощенски кутии, в които учениците да задават въпроси 

свързани със здравето и провеждане на конференция с отговори на 

тези въпроси. 

6 Откриване на новата СТЕМ  лаборатория 

7 Провеждане на дебати с учениците от 8 – 12 клас по темите: 

- За или против вегетарианството 

- За или против диетите 

- За или против веганството 

- Разделното хранене – ползи и вреди 

 

 

 



ПЛАНЪТ Е ОТВОРЕН И ПОДЛЕЖИ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЪВ 

ВРЪЗКА С ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ УСЛОВИЯ, НЕПРЕДВИДЕНИ 

ОБСТОЯТЕЛСТВА И ЗАДАЧИ. 

 

        

Председател на Комисията: 

                                                                                       Велина Узунова 

         


