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Програмата  е приета на заседание на Педагогическия съвет с  протокол № 11/14.09.2020 г и е 

утвърдена със заповед № 0198-3877/14.09.2020 г. на директора на училището 



 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Комисията за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование е сформирана на  

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

интеркултурното образование, в сила от 11.10.2016 г..  

 

II. ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И 

ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ. 

Комисията за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование при ППМГ 

„Акад. Иван Ценов“ е в състав: 

Председател: Любина Карамелска, на длъжност главен учител 

        Членове: Владислав Тодоров, на длъжност учител по философия 

                        Илия Ваков, на длъжност старши учител по история и цивилизации 

                        Величка Младенова, старши учител по БЗО 

                        Красимира Дикова, старши учител по ХООС 

                       

 

 

 
III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
1. Определяне на училищни политики за подкрепа  на гражданско, здравно, екологично и 

ннтеркултурно образование. 

2. Изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която 

насърчава спазването на споделени правила, процедури. традиции и колективни ценности. 

 
 
IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
1. Гражданското образование и възпитание се осъществяват като система от дейности, 

насочени към: 

1.1. Формиране на гражданско съзнание и граждански добродетели 

1.2.Запознаване на учениците с демократичното общество, с правата и задълженията на 

гражданина 

1.3. Развитие на умения у учениците за поддържане на здравословен начин на живот 

1.4. Формиране на екологична култура, екологично съзнание и поведение с цел приучаване 

към опазване на околната среда и на равновесието в природата, както и  към разумно 

използване на природните ресурси 

1.5. Усвояване на знания за различните измерения на културните идентичности и за 

основните характеристики на интеркултурните отношения, както и на умения за 

конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда 

 
 
V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Комисията на свое заседание разработи план за гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование, реализиран чрез занимания и дейности, свързани с: 

 Патриотично възпитание; 

 Предприемачество; 

 Военно обучение; 

 Превенция на насилието и тормоза в училище; 

 Справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти; 

 Защита при бедствия и аварии; 

 Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха. 



 

2. Планираните дейностите са: 

 включени в плана за часа на класа, разработен от класния ръководител с активното 

участие на учениците; 

 се провеждат в часа на класа, в часове по учебни дисциплини, чието съдържание 

дава възможност за това; 

 организирани извънкласни дейности. 
 

 

№ Дейност Срок Oтговорник 

1. Сформиране на комисия и разработване на 

план за работа 

м. септември 2020 г. Директор, 

Комисия за 

гражданско, 

здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

образование 
2. Откриване на учебната година.Връчване на 

ежегодната награда „Ученик на годината“ на 

ППМГ „Акад.Иван Ценов“ и ученик на 

годината по учебни предмети  

15.09.2020 г. 

Директор, 

ЗДУД, 

Председатели на МО 
3. Сформиране на ученически сьвети  на ниво 

клас септември 2020 г. Класни ръководители 
4. Ученически съвет при ППМГ „Акад. Иван 

Ценов“ 
септември 2020 г. Педагогически 

съветник, класни 

ръководители 
5. Разработване на планове за часа на класа с 

включени с теми по тематични направления. 
до 14.09.2020 г. класни ръководители 

6. Разработване на училища програма за 

гражданско,здравно,екологично и 

интеркултурно образование за ползване от 

учители-заместници на отсъстващ учител, 

които не са специалисти по съответния учебен 

предмет. 

до 11.09.2020 г. Комисия за 

гражданско, 

здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

образование 
7. Разработване на плана за час на класа 

съобразно задължителните теми, отразени в 

рамковия план за час на класа /приложение 1/ 

до 14.09.2020 г. Класните 

ръководители 

8. Участие на ученици в нощта на учените с 

презентация.  

27.09. 2020 г. Ст.Каменова 

Ил.Вутова 
9. Избор на родителски активи по класове септември 2020 г. класни ръководители 
10. Отразяване на събития от училищния живот в 

сайта на училището, страницата на училището 

във Фейсбук и медиите. 

постоянен 

Директор, 

Ивалина Ценова 
11. Обсъждане и изготвяне на план на 

Ученическия съвет при ППМГ „Акад. Иван 

Ценов“  за отбелязване на училищни, 

общински, регионални и национални празници 

м. октомври 

 

 Педагогически 

съветник 
12. Награждаване на изявени ученици съгласно 

утвърдените правила за поощряване и 

постоянен Директор, 

Десислава 



награждаване на педагогически специалисти и 

ученици от ППМГ. 

Боянова 

13. Запознаване и спазване на задължителните 

символи на Република България и българското 

училище (национално и училищно знаме, 

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

 

постоянен Комисия за 

гражданско, 

здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

образование 
14. Участие в планираните мероприятия на 

училищно ниво, свързани с ритуализацията на 

училищния живот. 

постоянен Комисия за 

гражданско, 

здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

образование 
15. Подпомагане дейността наУченическия съвет 

при ППМГ „Акад. Иван Ценов“. 

постоянен Педагогически 

съветник  
16. Отбелязване празника на християнското 

семейство 

21.11.2020 г. Иванка 

Стоянова 
17. Организиране на беседи на здравна тематика: 

 здравословно хранене; 

 полов живот и хигиена на половата 

система; 

 превенция на СПИН; 

 Наркомании и видове наркотици – 

Дрогата – изкушението, което не си 

струва да опиташ; 

 Тютюнопушене и здраве; 

 Алкохол и зависимости; 

 Мотиви за агресията и може ли да се 

спре. 

постоянен 

Фелдшер 

Педагогически 

съветник  

18. Отбелязване на Деня за борба за борба срещу 

СПИН 

м. декември Комисия за 

гражданско, 

здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

образование 
19. Отбелязване на Месеца на трезвеността м. февруари Комисия за 

гражданско, 

здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

образование 
20. Поддържане на институционалния кът във 

фоайето на първи етаж на училището със 

символите на държавата и училището. 

постоянен Комисия за 

гражданско, 

здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

образование 
21. Поддържане и обогатяване на къта във фоайето 

на първи етаж на училището за награди и 

постоянен Комисия за 

гражданско, 



отличия на ученици и учители. здравно, 

екологично и 

интеркултурно 

образование 
22. Обособяване на постоянна изложба на творби 

на учениците на II етаж в училище. 

постоянен Галина 

Романова 
23. Активно участие на учениците от ППМГ 

„Акад. Иван Ценов“ в спортните мероприятия 

на общинско и регионално ниво съгласно 

спортния календар на училище. 

постоянен Мартин 

Стойчевски 

24. Участие на  учениците от ППМГ „Акад. Иван 

Ценов“ в традиционния поход „ Козлодуй- 

Околчица“ 

юни Мартин  

Стойчевски 

 
24. Изготвяне или актуализиране на  правила на 

поведение и ценности на класа, които да се 

поставят във всяка класна стая на корковото 

табло. 

септември 2020 г. Класните 

ръководители 

съвместно с 

учениците от класа 

 Провеждане на  ролеви игри с учениците от 

прогимназиален етап за демонстриране на 

ситуации при които „игрите“ се превръщат в 

инциденти. 

м. октомври 

 

       м. март 

Лорита Иларионова 
25. Участие на представителни групи от ученици 

от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ в тържествата по 

повод отбелязване на националните празници 

постоянен 

Педагогически 

съветник  

 

 

 

 

 

Приложение 1 

КЛАС V VI VII VIII IX X XI XII 

Патриотично възпитание и изграждане на 

националното самочувствие 
4 4 4 4 4 4 4 4 

Толерантност и интеркултурен диалог 2 2 2 1 1 1 1 1 

Финансова и правна грамотност, вкл. и „Моето 

първо работно място“ 

   

2 2 2 2 12 

Военно обучение и защита на родината 
    

5 5 
  

Безопасност и движение по пътищата 5 5 5 4 4 4 1 1 

Защитата на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 
5 5 5 5 5 5 3 3 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с 

агресията; мирно решаване на конфликти 
2 2 2 2 2 2 2 2 

Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; киберзащита 2 2 2 2 2 2 2 2 

Кариерно ориентиране   1   1   



 

 

 

VI.Теми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. 

 

1. Аз на този свят. 

2. Правото на живот. 

3. Напред – разбирайки се, уважавайки се, доверявайки се. 

4. Лични и граждански ценности. 

5. Добрият гражданин. 

6. Демокрация. 

7. Защо са необходими закони. 

8. Конституцията на Република България. 

9. Какво означава да имаш право. 

10. Всяко дете има право на закрила. 

11. Моите права и правата на другите. 

12. Защо хората живеят в семейства. 

13. Ролята на семейството за формиране на младия гражданин. 

14. Семейството, другите общности и институции. 

15. Изслушване и взаимно влияние. 

16. Уважение, разбиране, доверие. 

17. Конфликтите, с които се сблъскваме. 

18. Болести на мръсните ръце. 

19. Дезинфекция и хигиена по време на епидемия – какви правила да спазвам? 

20. Пушенето – кой се нуждае от това? 

21. Дрогата – изкушението, което не си струва да опитваш. 

22. Алкохолът – опасност за човешкия живот и човешкото здраве. 

23. Рационално хранене. Диетите – за и против 

24. Аз и моите родители – мога ли да споделям проблемите си с тях   

25.  Тормозът и насилието в училище между подрастващите  

26.  Аз и моите приятели 

27. Европеецът и светът  

28. Функция на Комисията за Европейските общности 

29. Превенция на корупцията. 

30. Европейска конвенция за правата на човека  

31. Към единна европейска валута  

32. Многообразието в Европа 

33. Европейският парламент. Функции. Правомощия 

34. Агресията в семейството - презентация  

35.  Стрес в училище. 

36. Психосоциални проблеми на пубертета 

37. Стрес и депресия - как се отразяват върху подрастващите  

38. Умееш ли да казваш „не"?  

39. Противодействие на корупцията. 

40. Що е семейство?  

41. Енергоспестяващи източници 

Превенция и противодействие на корупцията 1 1 1 2 2 2 2 2 

Електронно управление и медийна грамотност 1 1 1  1 1 4  

ОБЩО 22 22 23 22 28 24 16 27 



42. Разделно събиране на отпадъци. Рециклиране. 

43. Аз и моята същност 

44. Аз търся работа  

45. Стресът - как да си помогнем сами?  

46. Животът извън училище 

47. Пристрастяване към хазартните игри. 

48. Медиите и фалшивите новини. Как да ги разпознаваме? 

49. Културни различия и толерантност 

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

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

52.  Какво знаем за зависимостите – алкохол, хазарт, наркотици  

53.  Народо – психология: „С какъвто се събереш, такъв ставаш!”. 

54. Жертви ли сме на наказанията на родителите си?  

55. Какво мисля за „правилата“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


