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ВЪВЕДЕНИЕ 

Изготвянето на Програма по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование е подчинено на основните цели на предучилищното и училищното 

образование на образователната политика в Република България. Този процес е 

нормативно обоснован от Закона за предучилищното и училищното образование (чл. 5, 

ал. 1, т. 7-12), а приемането ѝ е в правомощията на педагогическия съвет. 

Програмата се разработва от постоянно действащ екип, определен със заповед на 

директора на училището за срок от 1 година. Конкретните дейности се планират по 

месеци в календара на годишния план и в тематичните разпределения на 

образователното съдържание по класове. Актуализация се прави при нужда в началото 

на всяка учебна година или при промяна на нормативната уредба. 

Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в училището 

се осъществяват във всички етапи на обучението от учителите или други педагогически 

специалисти: 

 интегрирано в обучение по образователните направления; 



 интегрирано в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; 

 като самостоятелно образователно направление, когато иновативна или 

авторска програмна система предвижда това; 

 в работата по различни национални и международни програми и проекти. 

Резултатите, към които са ориентирани гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование, са определени като Рамкови изисквания за резултатите 

от обучението по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

(Приложение № 1-4 към чл. 14, ал. 2, т. 1-4 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование). 

Нормативни документи за разработване на програмата: 

1. Закон за предучилищното и училищното образование. 

2. Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 

3. Наредба за приобщаващото образование.  

4. Областна и общинска Стратегия за подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците. 

Вътрешноинституционални документи: 

1. Стратегия за развитие на училището. 

2. Програмна система. 

3. Програми, приети от ПС и утвърдени от директора на училището. 

4. Проекти, по които работи училището и др.  

Основни понятия:   

Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование формират в 

единство у децата както социални, граждански и интеркултурни компетентности, така и 

компетентности, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда. 

Гражданското 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.  

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.  

Екологичното 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. 

Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни 

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.  



Водещи принципи при реализацията на програмата: 

1. Демократичност при организация на дейностите. 

2. Толерантност към различията. 

3. Зачитане на правата и спазване на задълженията. 

4. Здравословен начин на живот. 

5. Опазване на природата. 

Основни цели: 

1. Запознаване на децата с организацията на гражданското общество. 

2. Формиране на отношение към общочовешките ценности. 

3. Гарантиране на участие на децата с различни социални роли в дейности на 

общности. 

4. Изграждане на автономна и активна личност. 

Оперативни цели: 

1. Придобиване на основни познания за глобалния свят и неговите общи 

ценности.  

2. Възприемане на своята идентичност, приемане и зачитане различията между 

хората и културите.  

3. Взаимодействие с членовете на семейството си, общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин. 

4. Формиране на умения за активност, поставяне на цели, обосновано и 

критично изразяване на мнение.  

5. Осъзнаване на връзките между отделните сфери на обществения живот и 

причините за социалните неравенства, екологичните и глобалните 

предизвикателства. 

6. Поемане на отговорност за поведението си, за постъпките си, за своя живот и 

този на другите хора. 

7. Запознаване с основни правила за здравословен начин на живот и 

екологосъобразно поведение.  

ТЕМИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ за НАЧАЛЕН ЕТАП (I – IV клас) 

РАЗДЕЛ ТЕМИ 

I. Аз и моят свят / Моят дом и моето 

семейство 

1. Формиране на представи за собственото „Аз“ 

2. Какво мога да правя най-добре? 

3. Моите права, задължения и отговорности 

вкъщи; в училище... 

4. Достойнство и основни човешки права 

5. Семейство и род 

6. Училищен живот 

7. Моят роден край 

8. Увереност и умение за общуване 

II. Обучение в мир и мирно решаване на 

конфликти 

1. Колко всички си приличаме и колко сме 

различни? 

2. Формиране на първите умения за групова 

дейност. 



3. Толерантност, търпимост, уважение към 

другите и към себе си – как ги разбирам и 

прилагам? 

III. Аз съм гражданин на моята държава 1. Национални символи 

2. Официални празници в Република България 

3. Основни права, свободи и отговорности на 

детето и гражданина на Република България 

4. Значими национални културни достижения 

5.Умение да живеем заедно – АЗ и ДРУГИТЕ 

IV. Правата на детето 1. Първи знания за правата и свободите, за 

границата между разрешено и забранено. 

V. Аз и светът на възрастните 1. Видове собственост 

2. Професии и длъжности 

3. Семейни доходи и планиране на личния 

бюджет 

4. Как се печелят и харчат парите? 

VI. Защита на живота и реакция в 

критична ситуация 

1. Правила за безопасност на движението 

2. Бедствия, аварии, инциденти 

3. Как да се справям в критични ситуации и 

конфликти? 

 

ТЕМИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ за ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП (V – 

VII клас) 

РАЗДЕЛ ТЕМИ 

I. Моята самооценка. 1. Силните и слабите страни на човека. 

2. Какъв ще стана, когато порасна голям?   

3. Как да придобия чувство за идентичност и 

собствена стойност? 

II. Аз и другите. 1. Създаване на правила за съвместен живот в 

класа.  

2. Приятели и врагове. Междуполово 

разбирателство. 

3. Хубаво ли е да си различен? 

4. Различията около нас: как ги приемаме и 

подкрепяме? 

5. Отношенията в обществото /в магазина, на 

улицата, в автобуса, в болницата/. 

6. Междуличностни отношения /ученик-учител, 

ученик-родител, ученик-общество/. Приятелството 

– що е то и има ли бъдеще? Какви качества трябва 

да притежава твоят приятел? 

7. Какви качества трябва да притежава достойният 



човек? 

III. Демокрацията в „малкото ни 

общество”. 

1. Сътрудничество, комуникация, уважение и 

разбирателство. 

2. Права и отговорности – какво зная и не зная за 

тях? 

3. Чувствам се по-отговорен за всичко, което се 

случва в училище! 

4.Образование без предразсъдъци и 

дискриминация. 

5. Какво да променим в училище? Предложения, 

препоръки, мотиви. 

6. Ценностите, които осмислят човешкия живот. 

IV. Обучение за мир и мирно решаване на 

конфликти. 

1. Причини за растящата агресия и насилие в 

училище и извън него. 

2. Стилове и начини за разрешаване на спорове и 

конфликти. 

3. С какво мога да допринеса, за да има ред, 

дисциплина и сигурност в моето училище? 

4. Как да се справим в критична ситуация? 

5. Първа помощ в екстремни ситуации. 

V. Основни човешки права, свободи и 

задължения. 

1. Запознаване с помощта на избрани текстове от 

основни документи – Конституция на РБ, 

Международната харта за правата на човека и др. 

2. Институции в РБ /Парламент, Президент, 

Министър-председател, Кмет, Областен управител/. 

Какво знаем за тях –функции, правомощия? Кой 

е...? 

3. Символи и ритуали в РБ /химн, герб, знаме на 

РБ/. 

VI. Аз съм бъдещ достоен гражданин на 

моята родина. 

1. Емоционално споделяне и съпреживяване на 

природни красоти, богато историческо наследство и 

успехи днес – на живо и чрез съвременните 

технологии. 

2. Храмовете на България.  

3. Искам да се запозная със 100-те национални 

туристически обекта на България. 

VII. Екология и здраве – отговорност за 

себе си. 

1. Пубертетът и хигиена на човешкото тяло и ум. 

2. Естетика и култура на половото общуване. 

3. Здравословно хранене и вредата от диетите: 

анорексия и булимия. 

4. Наднормено тегло и затлъстяване. 

5. Измамните блаженства: алкохол, цигари, дрога. 

6. Сърфирането в интернет – какви опасности крие? 

VIII. Потребителска и финансова култура. 1.Съвременната потребителска мания. 



2. Вредни продукти в нашите магазини. 

3. Семеен и личен бюджет. 

4. Отношението към парите и материалните 

ценности. 

5. Какво е икономическа криза и как да излезем от 

нея. 

 

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Примерни теми 

1. Хранене. Гладуването – ползи и вреди. 

2. Здравословно хранене и вредата от диетите: анорексия и булимия. 

3. Необходимост от спазване на дневен режим. 

4. Лична хигиена, облекло, външен вид.  

5. Физическо развитие и дееспособност. 

6. Психично здраве и личностно развитие. 

7. Сексуално здраве. 

8. Предпазване от употреба на психоактивни вещества. 

9. Вредата от телевизията и компютъра. 

10. Новият наркотик интернет – как да се спасим? 

11. Агресията в училище и извън него (опазване живота и здравето на децата и учениците, 

опазване на материалната база в училище и на обществени места). 

12. Екология и опазване на околната среда. 

13. Безопасно движение на улицата и пътя. 

 

ПСИХОФИЗИЧЕСКО И КОГНИТИВНО РАЗВИТИЕ 

Примерни теми 

1. Щом не ме е донесъл щъркелът, тогава? 

2. Кои събития от външния свят предизвикват реакция в мен?  

3. Как да подобря общуването си с другите и да се откажа от лошите привички? 

4. Какво знаем за зависимостите – алкохол, цигари, наркотици, хазарт? 

5. Народопсихология: „С какъвто се събереш, такъв ставаш!”.  

6. Пътят между истината и лъжата. Последствията.  

7. Любовта и уважението като духовни ценности. Омраза и завист.  

8. Какво мисля за „правилата“?  

9. Благотворителност. 

10. Моята мечта е… 

11. Ценностите, които осмислят човешкия живот. 



12. Какви качества трябва да притежава достойният човек? 

 

Дейности за организация на взаимодействието 

Дейност Форми и време 

за изпълнение 

Участници/Отго

ворник 

Забележка 

Организиране на 

образователния процес в 

училище чрез поставяне 

на детето в активна 

позиция. 

педагогически 

ситуации по 

образователни 

направления  

Учители, 

педагогически 

съветници 

 

Допълнителни форми на 

педагогическо 

взаимодействие. 

Празници; 

посещения на 

музеи и др. обекти; 

групи по интереси, 

школи, арт-

работилници и др. 

Педагогически 

специалисти 

съгласно 

плановете на 

различните 

комисии 

Разработване и участие в 

международни проекти и 

национални програми. 

обявените 

срокове 

Работни групи съгласно 

поканите за 

участие 

Набиране на информация 

за патрона на училището 

през учебната 

година 

Учители, Комисия 

за съхранение на 

паметта, 

Библиотекар 

 

Провеждане на: 

 откриване и закриване 

на учебна година; 

 посрещане на децата от 

първа група; 

 връчване на 

Удостоверения за 

завършена 

подготвителна група; 

 Патронен празник. 

по календар Директор, 

учители, 

ръководители на 

групите по 

интереси 

 

Връчване на Грамоти за 

учители и родители, 

допринесли за развитие 

на общността и деца, 

участници в състезания и 

конкурси. 

при провеждане на 

събитието или в 

края на учебната 

година 

Директор, зам.-

директори 

критериите трябва 

да са добре 

обмислени и 

предварително 

обявени 

Самостоятелно 

провеждане или участие в 

национални и местни 

празници – тържества за 

национални герои, 

будители, известни 

личности. 

по календар Всички учители  

Инициативи, свързани с 

международни дати: 

 22 март – Световен ден 

на Земята; 

 31 май – Световен ден 

без тютюнопушене; 

 16 ноември – 

по календар Всички учители инициативите и 

свързаните с тях 

дейности трябва 

да са съобразени с 

възрастта на 

децата 



Международен ден на 

толерантността; и др. 

Честване на Коледа, 

Великден и други 

празници от народния 

календар. 

по календар Всички учители Запознаване с 

народните 

традиции, като се 

търси активното 

участие на детето 

Организиране на 

работилници  

предхождат 

празниците 

Учители Тази форма на 

взаимодействие 

може да се 

използва, както за 

изработване на 

реквизити за 

празниците, така 

и за формиране на 

общност 

Провеждане на 

благотворителни акции и 

концерти – събиране на 

средства, дрехи, играчки, 

храни, използвани 

батерии, капачки и др. 

по инициатива Директор, 

учители 

 

Дейности, свързани с 

успешното интегриране 

на деца от различни 

етноси и изповедания. 

през учебната 

година 

Директор, 

учители,  

педагогически 

съветници 

Подборът на 

съдържанието 

трябва да бъде 

направен 

прецизно с 

помощта на 

специалисти по 

съответната 

етническа култура 

Педагогически ситуации 

от тематична област 

„Безопасност на 

движението по 

пътищата“. 

по график Учители  

Дейности от Плановете за 

противопожарна защита, 

бедствия, аварии и 

катастрофи, в т.ч. 

провеждане на 

обучението за защита при 

бедствия и оказване на 

първа долекарска помощ с 

децата 

по график Учители Освен 

проиграване на 

Плановете за 

безопасно 

извеждане, на 

децата трябва да 

се подсигурят 

наблюдения в 

Пожарна служба, 

познавателни 

книжки, 

дидактични 

материали и др. 

Превенция на насилието, 

справяне с гнева и 

агресията и мирно 

решаване на конфликти. 

разисквания по 

ежедневни 

проблемни 

ситуации 

Учители, 

педагогически 

съветници 

Необходимо е 

системно да се 

работи в посока 

опознаване на 

права и 

задължения, 



отговорност за 

негативни 

постъпки.  

Възпитаване в трайни 

навици за отдаване на 

почит и израз на 

националното 

самосъзнание 

при тържествени  

моменти 

Учители  

Поддържане на интернет 

страница с актуални 

новини за дейности, 

свързани с Програмата за 

гражданското, здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование. 

постоянно Технически 

изпълнител 

 

 

Програмата е приета с Протокол № 14/ 13.09.2021 г. от заседание на Педагогическия 

съвет и е утвърдена със Заповед № 145/07.10.2021 г. на директора на училището.  

 

V. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Всеки преподавател има право на избор на тема от учебната програма. При избора се 

има предвид възрастта на учениците и техния интерес към определена проблематика. 

2. Основна форма на работа – дискусия. Други форми – казуси, анкети, изследвания, 

сбирки, ситуационни игри, тематични презентации. 

3. Основен принцип на работа – активност и дискусионност, които позволяват активно 

участие на учениците, възможности за изразяване на собствени ценности, нагласи, 

гледни точки.  

4. По време на учебната година се провеждат не по-малко от 3 заседания на екипа – в 

началото на учебната година, в края на първия учебен срок и в края на учебната година. 

Извънредни заседания се провеждат при възникнала необходимост, по инициатива на 

председателя или друг лен на комисията.  

 

 

Изготвил плана:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕКИПА 

Гергана Филипова,  …………………… 

Педагогически съветник 
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