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Директор:………………..

/Д. Борисова/

Училищна програма
Начален етап

за часовете, които не се водят от учители специалисти,
по време на заместване на отсъстващ учител

по мярката „Без свободен час“

*Учебната програма е създадена в изпълнение изискванията на Националната програма
„Без свободен час в училище” за заместване на отсъстващи учители в училищата.

I. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
Програмата има амбицията:
1. Да ангажира „свободното” време на учениците по време на училищната им заетост

по жизненоважни за тях въпроси, които в една или друга степен не се разглеждат по
същество от учебните програми по учебните предмети от учебния план.

2. Да предизвика интереса на обучаваните и да спомогне за тяхната социална
ангажираност към проблемите на обществото като цяло и в личен план.

3. Разглежданата в нея проблематика да ангажира учениците в училище и в този
смисъл да гарантира както живота и здравето им, така и да повиши авторитета и
отговорността на училището като обществено значима институция.

4. Въпросите, които разглежда, да намерят израз в по-значими форуми на училищно,
общинско, областно и национално ниво (клубове по интереси, извънкласни дейности,
училищно самоуправление и др.).

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Учениците да участват пряко в дискусии, форуми и дебати по обществено

значими и социални въпроси.
2.Да се изградят у тях нагласи за грижливо отношение към продуктите на човешкия

труд.
3.Да се доразвият поредицата от личностни качества като:

o основни житейски умения;
o умения за общуване при решаване на социални проблеми в бита;
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o умения, осигуряващи предприемчивост, прецизност и
дисциплинираност;

o умения за вземане на решения;
o умения за отстояване на безопасно поведение и поемане на отговорност.

4.Поетапно и в зависимост от възрастта да се изградят представите на младите хора
за начина на живот и проблемите в съвременните условия в страната и в ЕС.

5. Да се формира достатъчна за етапа на образование организационна,
икономическа, здравна, естетическа и екологична култура.

III. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
I. Аз и моят свят

1. Достойнство, толерантност, равни и неотменими права на човека
2. Значението на семейството и рода
3. Училището като институция и общност
4. Различни форми на училищния живот и мястото на ученика във взаимоотношенията

между тях
5. Родното селище и родния край, столицата на Република България
6. Аз мога да общувам с другите

II. Аз съм гражданин на моята държава
1. Националните символи (герб, знаме, химн)
2. Основните държавни институции (Народно събрание, правителство, Президент)
3. Официалните празници в Република България
4. Понятието "гражданин на България"
5. Основните права, свободи и отговорности на гражданина на България
6. Правата на детето и основни организации в тяхна подкрепа
7. Важни телефонни номера за контакт при нарушаване правата на децата
8. Значими национални културни достижения
9. Умея да защитавам правата си, без да нарушавам правата на другите

III. Аз и светът
1. Мястото на България в съвременна Европа
2. Балканския полуостров като част от Европа и неговите природни и културни

особености
3. Мястото на Европа в света
4. Велико Търново – история и реалност

IV. Аз и светът на възрастните
1. Основните видове собственост
2. Професии, длъжности и отношения между тях
3. Ролята на съвременния пазар и значението на парите
4. Разпределяне на семейните доходи и планиране на личен бюджет
5. Семейство и семейни ценности

V. Защита на живота и реакция в критична ситуация
1. Правилата за безопасност на движението. Умея да ги спазвам
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2. Знам как да постъпвам и към кого да се обърна при нужда в опасни за живота и
здравето ситуации (бедствия, аварии, инциденти)

3. Справяне в критични ситуации
4. Решаване на конфликти и справяне с тях
5. Правила за безопасност и етика при работа с дигитални устройства и в интернет

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ
I. Човешкото тяло

1. Здрави зъби. Устна хигиена
2. Дишане и сърдечна дейност
3. Костите на децата
4. Сънят – отмора за нервната система
5. Закаляване на тялото

II. Разумно хранене
1. Как да се храним правилно
2. Хранене и здраве
3. Наднорменото тегло
4. Витамините в детската възраст
5. Чужди тела в дихателната система

III. Болестите
1. Как да се предпазим от стомашно-чревни заболявания
2. Кучешката тения и децата
3. Хепатит и здраве
4. Как да се предпазваме от COVID-19

IV. Пушенето, наркотиците и алкохола
1.Превенция на тютюнопушенето
2. Кой взема наркотици?
3. Борбата с алкохола и пороците

V. Първа помощ
1. Оказване на първа помощ
2. Видове наранявания
3. Изгаряния и измръзвания
4. Слънчев и топлинен удар
5. Отравяния.Опасни отпадъци
6. Навяхване, изкълчване и счупване

VI. Правила за здравословно използване на дигитални устройства и интернет

Теми,  свързани с
психофизическото и когнитивното развитие на учениците

1. Как да се държа на обществени места?
2. Как да уча ефективно и самостоятелно?
3. Как се учи и работи в екип?
4. Безопасната игра
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5. Моят дневен режим
6. Моят роден език
7. Мога да решавам логически задачи
8. Мога да творя и мисля сам и с помощта на другите
9. Музикални дейности по интереси
10. Изобразителното изкуство и приложните изкуства в помощ на развитието на въображението
11. Труд и творчески процес
12. Ролеви игри
13. Подвижни игри на открито
14. Правила за опазване на околната среда.
15. Разделното събиране на отпадъци и рециклирането на отпадъци в помощ на околната среда
16. Повишаване на ученическата грамотност

Училищната програма е приета на заседание на педагогическия съвет.

4


