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УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА 

за часовете, които не се водят от учители - специалисти  

за учебната 2022/ 2023 г. 

 

СУ „Васил Левски“- гр. Дулово активно и целенасочено работи, за да достигне до 98% 

заместване на учебните часове при отсъстващи учители. При изчерпване на възможността за 

осигуряване на правоспособни учители или времеви ограничения да се осигури и регистрира 

договор на правоспособен учител се използват за заместване и други специалисти: учители, които 

не са специалисти по съответния предмет, педагогически съветник, библиотекар, заместник 

директори и директор. 

В тази връзка, когато се използва тази възможност за заместване, заместващите провеждат 

разговор-дискусия с учениците по определени проблеми от тематични направления на Програмата. 

Цел на училищната програма: да предостави възможност за ефективно провеждане на 

часовете от учители, които не са специалисти по съответния предмет, психолог, библиотекар, 

заместник директор; да осигури условия за опазване здравето и живота на учениците; придобиване 

на познания от учениците в областта на гражданското и здравното образование. 

Обхват на програмата: програмата съдържа две тематични направления: 

1. Гражданско образование 

2. Здравно образование 

Съдържание на училищната програма: 

 
 

№ по 

ред 

 

Тематично направление: тема Обхват на проблема 

 

І 

 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. 
Права и отговорности на 

човека 

Запознаване с Конституцията на Република 

България и Всеобщата декларация за правата на 

човека 

2. Гражданинът и властта 

Запознаване с организацията на управлението 

на Република България; ролята на обществото и 

медиите в управлението 

3. 
Глобалните проблеми на 

съвременността 

Връзката на природните бедствия и катаклизми 

с характера на човешката дейност. 

Проследяване разпространението на световните 

болести и епидемии във връзка с 

икономическото развитие на отделните страни 

и региони. Негативни последици от 

демографския взрив, идеи за тяхното 

ограничение. Ролята на сътрудничеството 

между културите за глобалното единство на 

света. 
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4. 
Многообразие и идентичност 

на личността 

Етническа, религиозна и езикова 

принадлежност: 

• Разграничаване на етническа група и 

малцинство; 

• Описание на основните религии и 

териториалното им разпространение и 

влиянието им върху общественото развитие; 

• Дефиниране на понятието майчин език. 

5. 
Национална идентичност и 

различия в обществото 

Основни социални групи и общности. Ролята на 

езика, религията и традициите за социална 

обвързаност и различия в обществото. 

Запознаване с националните идеали, традиции и 

ценности и мястото на България в световната 

култура. 

6. Гражданите и икономиката 

Същностна пазарна икономика и нейните 

механизми, особеностите им в България. 

Глобализацията на икономиката и стремежа на 

България към устойчиво развитие. 

Икономическите условия в България, идеи за 

развитие. 

7. България и светът 

Идеята за гражданин на света. Мястото на 

България в глобалното развитие. Значението на 

глобалните проблеми на човечеството и 

възможни решения. Идеята за мира като 

условие за развитие на цивилизацията. 

8. 
Защита на живота и реакция 

в критична ситуация 

Как да се постъпва и към кого да се обръщаме 

при нужда в опасни за живота и здравето 

ситуации (бедствия, аварии, инциденти). 

Изграждане на начални умения за справяне в 

критични ситуации и конфликти. 

9. Аз и светът на възрастните 

Определяне на основните видове собственост. 

Описание на различни професии, длъжности и 

взаимоотношенията между тях. Ролята на 

съвременния пазар и значението на парите. 

Разпределяне на семейни доходи и планиране 

на личния бюджет. 

10. 
Граждани, права и 

отговорности 

Проследяване на развитието на идеята за 

гражданско общество. Анализиране и 

съпоставяне идеите за свободата, човешките 

права и гражданските права. Защита на своите 

(и на другите) граждански права и 

отговорности. Оценка на обществени събития 

от позициите на правата на човека и 

българското законодателство. 

 

ІІ 

 

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Хранене и здраве 

Рационалното хранене – здравословно тегло – 

за и против. Витамините. Растителната храна. 

Хранителните добавки. 
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2. Човешкото тяло Грижа за тялото 

3. Здравни познания и хигиена 

Как да се предпазим от стомашно-чревни 

заболявания. Болести на мръсните ръце. 

Вирусни хепатити. Кучешка тения. Преумора и 

здраве. Сънят-отмора на нервната система. 

Високо кръвно налягане. Висок холестерол. 

4. Тютюнопушене 
Пушенето – кой се нуждае от това. Науката 

срещу тютюнопушенето. 

5. Наркотици 
Дрогата – изкушението, което ... не си струва да 

опитваш. Твоят избор. Защо наркотици? 

6. Алкохол 

Алкохолът – опасност за човешкия живот и 

човешкото здраве. Борбата с алкохола. 

Последици за нас и другите. 

7. Здравословно самочувствие 
Връзката между физическото и психичното 

здраве. 

8. Първа помощ Начални умения за оказване на първа помощ. 

9. 
Болести, предавани по полов 

път 

СПИН, други полово-преносими болести. 

Контрацептивен речник. Съвети за използване 

на презерватив. 

10. Стрес 
Начини и методи за справяне със стреса в 

училище. 

 

 

 

Програмата е обсъдена и приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 8 /14.09.2022 г. 
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