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                      град Самоков /2000/, ул. „Булаир” №2 mail:su_samokov@abv.bg 

тел./деловодство 0884965483, счетоводство 0884063724, директор 0884063753 

Национална програма „Без свободен час”, модул „Без свободен час в училище”  

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 
за часовете, които не се водят от учители - специалисти, по време на заместване на отсъстващ учител              Приложение №1 

по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование  

Утвърдена със заповед №РД11-11/15.09.2022 г. 

ТЕМА І – ІV клас V – VІІ клас VІІІ – ХІІ клас 

 

Гражданско 

образование 

1. Кой съм аз? 

2. Ние си приличаме, ние сме 

различни 

3. Заедно 

4. Защо хората живеят в семейства? 

5. Дом, уют, сигурност 

6. Отношения в семейството 

7. Що е род? 

8. Родови характеристики 

9. Аз ходя на училище 

10. Училищна собственост 

11. Училищен правилник 

12. Проблемни училищни ситуации 

13. Нашият клас 

14. България в света 

15. „Различията” между хората 

16. Войната и мирът 

17. Общочовешки добродетели 

18. Доброволчество 

19. Приобщаване на ученици със 

специални образователни 

потребности 

 

1. Форми на държавно управление 

2. Видове стопанство 

3. Международни икономически 

организации 

4. Етническа, религиозна и езикова 

принадлежност. Дискриминации 

5. Идеята за обединена Европа 

6. България в европейското и 

световно културно наследство 

7. Образователната система на 

България 

8. Социалните аспекти на трудовите 

взаимоотношения в България 

9. Националното стопанство 

10. Усвояване и управление на 

видовете ресурси 

11. Миграционни процеси 

12. Основни икономически белези 

13. Конституцията на Република 

България 

14. Човешки права 

15. Граждански конфликти 

16. Власт и организация на 

управлението в Република България 

17. Политически и неправителствени 

организации 

1. Увереност и умение за общуване 

2. Станете ... защитете правата си! 

3. Пътувайте в Европа, запознайте се с 

правата си 

4. Медийна грамотност – знаем ли 

достатъчно? 

5. Киберпрестъпленията не познават 

граници 

6. Мобилни телефони – нека 

благословията да не става проклятие 

7. Европейския съюз – как ми помага? 

8. Поглед към Европейския съюз. 

9. Европа се нуждае от теб 

10. Как се правят законите? 

11. Обединени в регионалното 

разнообразие 

12. Европа без граници 

13. Нетолерантността не трябва да се 

толерира 

14. Учените в движение 

15. Чудесата на науката 

16. Европа е лидер в борбата срещу 

бедността 

17. Цели на хилядолетието за развитие 

18. Пазар, обхващащ целия свят 

19. Съседите, като партньори 
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18. Политически права 

19. Медиите в живота на обществото 

20. Природни бедствия и катаклизми 

в живота на човека 

21. Демографски взрив и проблеми 

22. Устойчивото развитие като 

стратегия за оцеляване 

23. Сътрудничеството между 

културите 

24. Общочовешки добродетели 

25. Доброволчество 

26. Интеграция на ученици със 

специални образователни 

потребности 

20. За по – добър живот 

21. Житейският път от миналото към 

бъдещето 

22. Планове за бъдещето 

23. Да превърнем мечтата в реалност 

24. Общочовешки добродетели 

25. Доброволчество 

26. . Интеграция на ученици със 

специални образователни потребности 

 

 

Екологично 

образование 

 
 

1. Преживявания сред 

природата 

2. Опазване на околната среда 

3. Защитени животински 

видове 

4. Мерки за енергийна 

ефективност 

1. Работа в училищни градини 

2. Опазване на оклната среда, 

реките и горите. 

3. Природни ресурси 

4. Горите на България - част от 

европейското и световно горско 

богатство. 

5. Мерки за енергийна 

ефективност 

1. “Земята е наш общ дом” 

2. Екологична грамотност – основата 

на екологичната култура 

3. Правилно използване на 

природните ресурси  

4. Правилно използване на водните 

ресурси 

5. Мерки за енергийна ефективност 

 

Интеркултурно 

образование 

 
 

 

1. Фолклор 

2. Етноси 

3. Религия 

1. Фолклор 

2. Видове етноси 

3. Формиране на етническа 

толерантност, търпимост и 

солидарност у децата 

4. Толерантност, уважение и 

търпимост към различните  

1. Формиране на етническа 

толерантност, търпимост и 

солидарност у децата2. 

2. Принадлежност към етнически групи 

3. Толерантност, уважение и търпимост 

към различните етноси и религии 
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Здравно 

образование 

1. Момичета и момчета 

2. Разумно хранене 

3. Болести и как да се предпазим 

4. Храненето на учениците 

5. Чиста природа 

6. Здраве и сън 

7. Самочувствие 

8. Спортен дух  

1. Нашата храна. Смилане на храната 

и храносмилателна система 

2. Дишане и здраве 

3. Отделяне и здраве 

4. Кръвоносна система и кръв 

5. Опорно – двигателна система 

6. Поеми контрол над здравето си 

7. Разумно хранене 

8. Правила за здравословно хранене 

9. Храна и храненето на ученика 

10. Здраво сърце, здрави кости 

11. Растителна храна 

12. Как да се предпазим от стомашно 

– чревни заболявания. Болести на 

мръсните ръце 

13. Вирусни хепатити. Кучешка 

тения 

14. Пушенето – кой се нуждае от 

това 

15. Дрогата – изкушението, което ... 

не си струва да опитваш 

16. Твоят избор: Защо наркотици? 

Живей без дрога 

17. Алкохолът – опасност за 

човешкия живот и човешкото здраве 

18. Какво (не)знаем за пубертета… 

19. Сигурността и толерантността в 

обществото 

20. Влияние на световните болести и 

епидемии 

21. Нервна система 

22. Преумора и здраве. Сънят – 

отмора на нервната система 

23.  Стрес – фактор с неблагоприятно 

влияние върху човешкия организъм  

24.  Здравословно самочувствие 

25 Семейството и психофизическото 

развитие на детето 

1. Здравословен живот 

2. Животът е само един! 

3. Към Европа без тютюнев дим 

4. Живей без дрога! 

5. Дай почивка на белите си дробове 

6. Балансирана диета? Ама за какво? 

7. Етикетите – какво ни показват те? 

8. Добрият живот? 

9. Какво (не)знаем за пубертета… 

10. Природата е застрашена 

11. Храна за живот 

12. Устойчива храна за хората и 

планетата 

13. Ключът към гражданската мобилност 

14. Глътка чист въздух 

15. Изменението на климата 

16. Факти и нагласи за ППИ 

17. Търсене на помощ 

18. Твърдения за СПИН 

19. ХИВ и СПИН – какво да правим? 

20. Рискът и младите хора 

21. Умение за преценка на риска 

22. Отговорно поведение и вземане на 

решение 

23. Личната неприкосновеност – право и 

отговорност 

24. Насилието в училище 

25. Как да не позволим стресът да ни 

разболее 

26. Сексуални посегателства, насилие и 

експлоатация 

27. Да запазим спортния дух 

28. Умението да живеем заедно – аз и 

другите. 

29.  Как да не позволим стресът да ни 

разболее 

 

                                                                                                                                                                        Директор: /Л. Минкова/ 
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