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Програмата за гражданско,  здравно,  екологично  и  интеркултурно 

образование е приета на заседание на ПС (протокол № 1/21.09.2022 г.) и е утвърдена 

със Заповед № 54 от 23.09.2022 г. на директора на училището 



I. Същност: 
 

Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание 

и добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното 

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

гражданско поведение. То се осъществява като система от дейности, насочени 

към формиране на нагласи и създаване на модели на поведение за активно и 

ангажирано участие в живота на общността. 

Здравното образование е насочено към формиране и поддържане на 

здравословен стил на живот, здравословни условия на живот и умения за 

поведение, насочено към поддържане и укрепване на здравето. 

Екологичното образование е насочено към формиране на екологична култура, 

екологично съзнание и екологично поведение, към създаване на умения за 

разумно управление и използване на природните ресурси, опазване на околната 

среда и на екологичното равновесие. 

Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за 

различните измерения на културните идентичности и формиране на позитивно 

отношение към различията между хората, формите на културен живот, както и 

нагласи за взаимодействие в мултикултурна среда. 

В по-широк смисъл здравното, екологичното, интеркултурното и гражданското 

образование са единен образователен комплекс, който трябва да помогне за 

раждането на гражданина : автономна личност, отстояващ общочовешки 

ценности, права и демократични модели на поведение, инициативен, отговорен и 

критичен, социално чувствителен и ценящ националното си достойнство. 

 

 
II. Начини и форми на осъществяване: 

 

 Чрез учебния материал 
 

 Чрез темите и практическите проекти, реализирани в часа на класа, групите 

по интереси и гражданските инициативи 

 Чрез участие в ученическото самоуправление 
 

 Чрез общуване в ученическата общност 



III. Теми: 
 

 

Етап 
Гражданско 

образование 

 

Здравно образование 
Екологично 

образование 

Интеркултурно 

образование 
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А. Идентичност и 

социална среда: 

1. Аз и моето 

семейство 

2. Аз и моите 

приятели 

3. Аз и моите 

съученици 

4. Аз и моите 

съграждани 

А. Лична хигиена: 

1. Здраве от природата 

2. Дневен режим /3 по 

8/ 

3. Тя и той – полова 

система – разлики, 

значение 

А. Природа: 

1. Светът на 

растенията и 

животните 

2. Какво дава 

природата – 

чиста природа 

3. Природни 

бедствия 

4. Красива 

природа - 

сезоните 

А. Различията 

между хората 

1. Хората по света 

2. Празници и 

традиции на 

различните 

етнически и 

религиозни групи в 

България 

 
П

р
о
ги

м
н

а
зи

а
л

ен
 е

т
а
п

 Б. Човешки права 

1. Правата на детето 

2. Защита на правата 

3. Решаване на 

конфликт 

4. Права и задължения 

Б. Хранене 

1. Пубертет 

2. Рационално хранене 

3. Влияние на 

психоактивните 

вещества 

Б. Ресурсите на 

Земята 

1. Източници на 

енергия 

2. Как да пестим 

водата и 

енергията 

3. Енергии на 

бъдещето 

Б. Културни 

различия 

1. Религии 

2. Празници 

3. Музика 

4. Литература – 

фолклор и изкуство 
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В. Демокрацията 

1. Как функционира 

демократичната 

политическа система 

2. Демократични 

традиции в 

гражданското 

общество 

3. Малцинства 

4. Социални системи и 

сътрудничество 

5. Професии 

В. Приятелство и 

любов 

1. Светът на 

приятелите и любовта 

2. Здравето – духовно, 

ментално, психическо, 

емоционално и 

сексуално 

3. Аз и другите 

4. Рисково поведение 

5. Семейството – 

значение и 

отговорности 

В. Участие в 

проекти 

1. Екологични 

катастрофи 

2. Как да спасим 

природата 

3. Нашият 

екопроект 

В. Междукултурно 

общуване 

1. Езици и култури 

2. Равенство и 

равнопоставеност 

3. Дискриминация и 

толерантност 

4. Асимилация и 

мултикултурна 

среда 

 
 

IV. Патриотично възпитание 
 

Цел: Формиране на национално самосъзнание и идентичност, чувство на 

принадлежност към българския народ и нация, национална гордост и национално 

достойнство. 
 

Форми на реализация: чрез организиране и участие в отбелязването на значими 

исторически дати, национални празници, годишнини на исторически събития. 



V. Ученическо самоуправление 
 
Ученически съвети 

1. Структура: 

Избират се в паралелките, класовете и училището чрез явно или тайно гласуване. 

Всеки ученически съвет избира свой председател. 

Мандатът е 1 година, без ограничения в броя на мандатите. 

 
2. Функции: 

 Участва в изработването на годишния план за ЧК 

 Организира и координира дейностите на паралелките и класовете 

 Организира и координира работата по проекти на паралелките и класовете 

 Защитава правата и интересите на учениците 

 Ученическият съвет организира и ръководи общоучилищните кампании 

 Създава и поддържа система за информационна система 

 Организира и ръководи училищните медии 

 Организира дискусии и допитвания по теми, значими за учениците, подготвя 

анализа и предлага решения 
 

Ученическите съвети на всички нива биват подпомагани в тяхната дейност от 

класните ръководители, педагогическите съветници и ПС 
 

VI. Общоучилищни кампании и празници 

Календар: 

М. ноември: Толерантност 
 
М. декември: Коледна благотворителност 

М. март: Стотен учебен ден 

М. април: 
 

 Великденска благотворителност 

 Ден на Земята 

 „КиМ тъси талант“ 

М. май: 

 Ден на Европа 

 Ден ва водата 



VII. Общоучилищни празници и исторически дати 
 

15.09. – Откриване на учебната година 
 

22.09. – Независимост на България 
 

1.11. -  Ден на народните будители 
 

18.02 – Обесването на Левски 
 

3.03. - Национален празник 
 

16.04. –Ден на българската Конституция 
 

15.05. – Изпращане на абитуриентите 

11/22.05. – Патронен празник 

24.05. – Ден на славянската писменост и българската култура 
 

2.06. - Ден на Ботев 
 
VIII. ртен календар 

 

Срок Спортно събитие Участници 
 

Септември - 

октомври 

Европейска седмица на физическата 

активност 

Пешеходен туризъм, футбол, волейбол 

 

 

2-12 клас 

 

 

Ноември 

IV. Турнири по футбол и волейбол по повод 

01.11. 

Ден на народните будители 

 

 

5-8 клас 

Януари Турнир по футбол „За купата на Славия“ 4-6 клас 
 

Февруари 
Традиционно състезание ,,Лъвски скок”  

1-12 клас 

 
 
 
 
 

 
Април 

Спортен празник 24 часа спорт 

Видове спорт: 

- щафетни игри 

- теглене на въже 

- футбол 

- волейбол 

- тенис на маса 

- предизвикателства 

- танцов маратон и др. 

 
 
 
 
 

 
1- 12 клас 

 

Март 
Дни на предизвикателството -100 –ен ечебен ден 

Коремни преси и лицеви опори 

 

5 -11 клас 

Април Шахматен мемориал „Йордан Балкански“ 1 -12 клас 

17 май Ден на българския спорт 1 – 12 клас 



IX. Теми за часа на класа: 
 

Планът за часа на класа се обсъжда и изготвя всяка година, като темите се 

съобразяват с календара за общоучилищни дейности, с темите за гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование. Темите са общи за випуска, за тяхната 

реализация се привличат и партньори на училищната общност, родители, външни 

лектори и представители на институциите. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИВАЙЛО АСЕНОВ 

Директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

гр. Колодуй 


