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/Д. Борисова/

Училищна програма
Прогимназиален 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;
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o умения за общуване при решаване на социални проблеми в бита;
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. Политическа и икономическа карта на света

1. Основни видове държавно управление. Белези и характеристики на монархията,
републиката, демокрацията, авторитаризма, тоталитаризма, натуралното стоково
стопанство, централизираното и пазарното стопанство

2. Понятието "държава"
3. Промяната на границите и техните функции за България и страните от Европа, примери

за междудържавно пространство без граници
4. Основни международни икономически организации и ролята им в съвременността (ЕС,

Световна банка, МВФ и др.)
5. Съвременни тенденции в световната икономика и политика
6. Възникването и развитието на идеята за обединена Европа – практически измерения
7. Мога да разбирам и обработвам информация за България и Европа, да анализирам

различни видове документи (карти, графични изображения, текстове и др.)
II. Многообразие и идентичност на личността

1. Национална, етническа, религиозна и езикова принадлежност
2. Приносът на България в европейското и световното културно наследство
3. Образователната система в България – приоритети и недостатъци
4. Образование, кариерно ориентиране, избор на професия
5. Моите права при трудовите взаимоотношения. Кодекс на труда, управление на човешки

ресурси
III. Икономиката и нейните механизми

1. Понятието "национално стопанство"
2. Основните стопански сфери и отрасли
3. Усвояване и управление на различните видове ресурси по региони и страни
4. Основни белези на инфлацията; инвестиции; стоки; акции и облигации; лихва; валута;

борса и др.
5. Емиграция, имиграция и миграция.

IV. Права и отговорности на човека
1. Конституцията на Република България.
2. Съпоставяне правата и отговорностите на гражданина на Република България с

Всеобщата декларация за правата на човека
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3. Граждански проблеми и конфликти и институциите,  които ги решават
4. Значение и смисъл на равенството, сигурността и толерантността за личността и

обществото
5. Правила за безопасност и етика при работа с дигитални устройства и в интернет

V. Гражданинът и властта
1. Видовете власти, разделението им и организацията на управлението в Република

България
2. Роля, дейност и отговорности на политически и неправителствени организации в

обществения живот
3. Избирателното право и избирателната система в България
4. Ролята на общественото мнение и медиите в живота на обществото
5. Аз като личност, аз като гражданин
6. Училището като място за активно гражданство

VI. Глобалните проблеми на съвременността
1. Връзката на природни бедствия и катаклизми с антропогенния фактор
2. Разпространението на световните болести и епидемии във връзка с икономическото

развитие на отделните страни и региони
3. Негативните последици от демографския взрив и тяхното ограничаване в световен

мащаб.
4. Значението на устойчивото развитие на средата като стратегия за оцеляване на

човечеството
5. Ролята на сътрудничеството между културите за глобалното единство на света

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

I. Човешкият организъм. Жизнени процеси
1. Здравословно хранене и хигиенни навици
2. Превенция на заболявания на дихателната система.
3. Видове системи в човешкия организъм
4. Кръвни групи и кръвопреливане
5. Болести, предавани по кръвен и полов път

II. Хранене и здраве
1. Поеми контрол над здравето си
2. Разумно хранене
3. Хранителен режим на ученика
4. Здрав дух в здраво тяло
5. Предимства и недостатъци на вегетарианството

III. Здравни познания и хигиена
1. Как да се предпазим от стомашно-чревни заболявания. Болести на мръсните
ръце
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2. Вирусни хепатити.
3. Заболявания, предавани от домашните любимци. Кучешка и котешка тения
3. Преумора и здраве. Сънят – отмора на нервната система
4. Стрес. Превенция на заболяванията от стрес.
5. Наднорменото тегло при децата – пандемията на 21. век
6. Как да се предпазваме от COVID-19

IV. Тютюнопушене, наркотици и алкохол
1. Пушенето - кой се нуждае от това?
2. Дрогата – изкушението, което .... не си струва да опиташ
3. Твоят избор: Защо наркотици?
4. Алкохолът - опасност за човешкия живот и човешкото здраве

V. Първа помощ при травми
1. Рани - видове. Оказване на първа помощ при нараняване на меките тъкани
2. Оказване на първа помощ при кръвотечение
3. Първа помощ при увреждане на стави и кости - навяхване, изкълчване и
счупване
4. Първа помощ и поведение при спиране на дишането и задушаване
5. Предотвратяване на хранителни отравяния. Профилактични мерки

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 използвам ИКТ безопасно и полезно?
3. Как се учи и работи в екип?
4. Общуване с връстниците и възрастните
5. Светът на младите
6. Учителите и ние
7. Невербална комуникация
8. Комуникативни бариери и преодоляването им
9. Личен избор. Отговорност за взетото решение
10.Рискът и младите хора
11.Ценности, морал и толерантност
12.Справяне с трудни ситуации
13.Самостоятелното учене през целия живот
14.Моят роден език
15.Мога да решавам логически задачи
16. Самостоятелно мислене и творчески процес
17.Музикални дейности по интереси
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18.Изобразително изкуство и приложни изкуства в помощ за развитие на въображението
19.Труд и творчество
20.Ролеви игри
21.Спортни игри
22.Правила за опазване на околната среда.
23.Разделното събиране на отпадъци и рециклиране в помощ на околната среда.

Училищната програма е приета на заседание на педагогическия съвет.
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