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соФинскА  гIРоФЕсионАлиА  гнlидІАзия  HO ЕЛЕКтРоШпеА  „ дЖон  АтАнАсов» 

I. 	OБЩИ  ПOЛOЖEHИЯ  
1. Настоящата  програма  определя  политиката  на  CПГE „Джон  Атанасов" при  

обучението  no гражданско, здравно, екологично  и  интеркултурно  образование. 
2 B CПГE „Джон  Атанасов" обучението  no гражданско, здравно, екологично  и  

интеркултурно  образование  се  реализира  в  процеса  на  придобиване  на  всички  видове  
училищна  подготовка. 

3. B настоящата  програма  се  определят  начините  и  формите  за  обучение  и  
възпитание  no гражданско, здравно, екологично  и  интеркултурно  образование  в  гимназията. 

4. Програмата  е  съобразена  с  реализацията  на  основните  цели, запегнали  в  
стратегията  за  развитие  на  CПГE „Джoн  Атанасов". 

5. Настоящата  програма  се  прилага  и  no отиошение  реализацията  на  дейностите, 
свързани  с  работата  no Национална  програма  „Без  свободен  час", Модул  „Без  свободен  час  в  
училище". 

II. OБЩO ПРЕДСТАВЯНЕ  HA ПPOГPAMATA 

1. B програмата  гражданското, здравното, екологичното  и  интеркултурното  
образование  се  разглеждат  като  взаимосвързан  интердисциплинарен  комплекс, насочен  към  
придобиване  на  социални, граждански  и  интеркултурни  компетентности  и  на  
компетентности, свързани  със  здравето  и  подцържането  ua устойчива  околна  среда. 

2 	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  oтгoвopнo 
гражданско  поведение. 

3. Здравното  образование  е  насочено  към  развитие  на  умения  за  създаване  или  
поддържане  на  здравословен  стил  и  условия  на  живoт  и  за  доброволното  адаптиране  към  
поведение, благоприятстващо  здравето. 

4. Eкoлorичнoтo образование  е  насочено  към  формиране  на  екологична  култура, 
eкoлoгичнo 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. 

5. Интеркултурното  образование  е  насочено  към  усвояване  на  знания  за  различни  
измерения  на  културните  идентичности  и  за  основни  характеристики  на  интеркултурните  
oтнoшeния, формиращо  позитивно  отношение  към  разнообразието  във  всички  области  на  
човешкия  живoт, както  и  умения  и  нагласи  за  конструктивни  взаимодействия  в  
мултикултурна  среда. 

III. OCHOBHИ  ЦЕЛИ  HA ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО  И  
ИНТЕРКУЛТУРНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ  

1. 	Изграждане  на  автономна  и  активна  личност, кoятo: 
a) разбира  и  отстоява  oбщoчoвeшкитe ценности, ценностите  на  демокрацията  и  

човешките  права, участва  в  гражданския, политическия  и  социалния  живот  no отговорен, 
съзидателен  и  ефективен  за  себе  Cu и  за  обществото  начин; 

6) пoзнaвa институциите, структурата  и  процедурите  нa дeмoкpaтичнoтo общество, 
икономическите  и  политическите  реалности  ua глобализиращия  се  свят; 

в) зачита  значимостта  ua всяка  човешка  личност  в  многообразието  от  нейните  
идентичности, признава  правото  и  ценностга  на  различието, приема  равнопоставеностга  на  
всички  в  oбщoтo coциaлнo пространство; 

г) осъзнава  и  цени  своята  културна  идентичност; 
д) взаимодейства  с  членовете  на  семейството  си, общността  и  другите  xopa no 

конструктивен  и  уважителен  начин; 
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СОФИЙСКА  ПРОФЕСИОНАJПІА  ГИМНАЗИЯ  HO EЛEKTPOHИKA „ДЖОН  АТАНАСОВ"  

е) изразява  обосновано  и  критично  гражданската  Cu позиция; 
ж) взема  самостоятелни  решения  относно  своето  развитие, проявява  инициативност  

и  способност  да  cu поставя  цели, да  планира  и  да  обосновава  действията  Cu; 
з) носи  отговорност  за  поведението  Cu и  оценява  влиянието  на  постьпките  си  за  

своя  живот  и  този  на  другите  кора; 
и) подбира  адекватна  информация, продукти  и  ycnyru за  подобряване  на  здравето  и  

поддържа  здравословен  начин  на  живот  за  себе  Cu и  за  околните; 
й) познава  и  спазва  нормите  за  екологична  култура  и  поведение  C оглед  опазване  на  

природата  и  създаване  на  устойчива  околна  среда; 
к) познава  механизмите  на  публичните  институции  и  гражданското  общество  за  

прилагане  на  споделена  отговорност  за  опазване  на  околната  среда  и  проявява  готовност  за  
участие  в  тях; 

л) умее  да  прави  връзки  между  отделни  сфери  на  обществения  живот  и  да  разбира  
причините  за  социалните  неравенства, екологичните  и  глобалните  предизвикателства; 

	

2. 	Функциониране  на  всяка  образователна  институция  като  автономна, активна  и  
саморазвиваща  се  общност, която: 

a) възпитава  в  демократичните  ценности; 
6) насърчава  инициативност, отговорност, солидарност, социална  чувствителност  и  

критичност  у  всички  участници  в  образователната  система; 
в) утвърждава  устойчива, включваща, демократична  и  здравословна  среда, свободна  

от  различните  форми  на  агресия  и  дискриминация; 
г) изгражда  и  поддържа  позитивен  психологически  климат  и  възможности  за  

избори, свързани  със  здравето, екологията, гражданското  участие, междукултурната  
толерантност, взаимното  разбиране, зачитане  и  уважение; 

д) създава  позитивна  образователна  среда  за  диалог  между  представителите  на  
различните  културни  общности  в  зависимост  от  тяхната  възраст  и  компетентности, 
включително  и  чрез  формите  на  ученическото  участие  и  самоуправление . 

IV. НАЧИНИ  И  ФOPMИ  HA OCЪЩECTBЯBAHE HA ГРАЖДАНСКОТО , ЗДРАВНОТО, 
ЕКОЛОГИЧНОТО  H ИНТЕРКУЛТУРНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ  B CПГE „ДЖОН  АТАНАСОВ" 

1. B CПГE „Джон  Атанасов" гражданското, здравното, екологичното  и  
интеркултурното  образование  се  осъществява  интегрирано  в  обучението  no образователните  
направления. 

2. B училищното  образование  гражданското, здравното, екологичното  и  
интеркултурното  образование  се  осъществяват: 

2.1. в  часа  на  класа, включително  и  чрез  ученическото  самоуправление; 
2.2. в  заниманията  no интереси; 
2.3. в  рамките  на  дейностите  no обща  подкрепа  за  личностно  развитие  no реда  и  

при  условията  на  държавния  образователен  стандарт  за  приобщаващото  образование; 
2.4. факултативните  часове  може  да  се  използват  и  за  дейности  C ученическите  

съвети  на  всички  нива  unu други  форми  на  ученическо  представителство, младежко  
лидерство  и  клубни  занимания, npu кoитo ce практикуват  граждански  и  социални  умения. 

V. ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО  И  ИНТЕРКУЛТУРНОТО  
ОБРАЗОВАНИЕ  B ЧACA HA КЛАСА  И  B ЗАНИМАНИЯТА  no ИНТЕРЕСИ  

	

1. 	Гражданското, здравното, екологичното  и  интеркултурното  образование  в  Часа  
ua класа  освен  чрез  обучение  зa придобиване  на  компетентностите, посочени  в  рамковите  
изисквания  в  Наредба  №13 за  гражданското, здравното, eкoлoгичнoтo и  интеркултурното  
образование, cc осъществяват  чрез  занимания, дейности  и  пpoeкти  no тематични  области, 
свързани  със: 

1.1. патриотичното  възпитание  и  изграждането  на  националното  самочувствие; 

УЧНЛНЩПА  ПРОГРА /NА  no ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВПО, ЕКОlЛОГНЧНО  И  ннтВРКУЛТУРНО  ОБРАЗОВАНнЕ 
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СОФИЙСКА  пРОФЕСИОнАЛНА  ГИЛцiА3ИЯ  HO ЕЛЕКТРОнffiсА  „дЖОН  АТАНАСОВ" 

1.2. толерантностга  и  интсркултурния  диалог; 
1.3. финансовата  и  правната  грамотност, в  т.ч. избор  на  първо  работно  място; 
1.4. воснно  обучснис  и  защита  на  родината; 
1.5. бсзопасностга  и  движснисто  no пътищата; 
1.6. защитата  на  насслснисто  при  бсдствия  и  аварии  и  оказване  на  първа  помощ; 
1.7. прсвснция  на  насилисто, справянс  с  гнсва  и  агрссията  и  мирно  решаванс  на  

конфликти; 
1.8. прсвснция  на  тсроризма  и  повсдснис  при  тсрористична  заплаха, кибсрзащита; 
1.9. карисрно  ориснтиранс  
1.10. прсвснция  и  противодействис  на  корупцията; 
1.11. Елсктронно  управлснис  и  мсдийна  грамотност; 
2 Гражданското, здравното, екологичното  и  интсркултурното  образованис  в  

Часа  на  класа  сс  осъщсствяват  и  чрсз  дсйности  за  послсдоватслно  развитис  на  класа  като  
общност  и  за  учсничсско  самоуправлснис  на  ниво  паралслка, клас  и  училище. 

3. За  организацията  и  съдържанисто  на  Часа  на  класа  класният  ръководитсл  
разработва  годишен  план  в  сроковс  и  no рсд, опрсдслсни  в  правилника  за  дсйностга  на  
училищсто, и  при  съобразяванс  с  разпрсдслснисто  на  тсматичнитс  области, опрсдслсни  в  
Нарсдбата. При  разработвансто  на  годишния  план  MO на  класнитс  ръководитсли  
задължитслно  проучва  мнснисто  и  интсрсситс  на  учсницитс  от  парапелката /класа. 

4. Обучснисто  no отдслнитс  тсматични  области  можс  да  cc осъщсствява  от  гост- 
лсктори  oт  съотвстнитс  кoмпeтeнтни  институции, oт  нсправитслствени  организации  или  от  
общсствсници  в  присъствисто  на  класния  ръководитсл. 

5. Гражданското, здравното, скологичното  и  интсркултурното  образованис  в  
заниманията  no интсрсси  сс  осъщсствяват  от  учитслитс  чрсз  дсйности  и  проскти, свързани  с  
интсрдисциплинарния  комплскс. 

6. Нсизмснна  част  от  училищната  политика  за  обучснис  и  възпитанис  no 
гражданско, здравно, скологично  и  интсркултурно  образованис  ca: 

6.1. опрсдслянсто  на  училищни  ритуали, свързани  със: 

	

6.1.1. 	откривансто  и  закривансто  на  учсбната  година; 

	

6.1.2. 	официапното  раздаванс  на  дипломи  за  завършсно  срсдно  образованис, 
свидстслството  за  профссионална  квалификация, удостовсрснис  за  завършсн  първи  
гимназиапсн  стап  и  др. 

	

6.1.3. 	награждаванс  на  oтличили  cc учсници  и  учитсли; 

	

6.1.4. 	чсствансто  на  националиия  празник, на  официалнитс  празници, на  днитс  
на  национапни  гсрои  и  будитсли, на  празника  на  патрона  на  училищсто; 

6.2. възпитавансто  в  трайни  навици  за  отдаванс  на  почит  и  израз  на  националиото  
самосъзнанис  чрсз: 

	

6.2.1. 	изслушванс  на  националния  химн  в  тьржсствсни  за  държавата  и  
училищсто  момснти; 

	

6.2.2. 	поставянс  на  национапния  флаг  на  фасацата  на  училищсто. 
7. Интсгрална  част  oт  институдионалнитс  политики, насочсни  към  гражданското, 

здравното,скологичното  и  интсркултурното  образованис,с  подкрспата  за  мултикултурната  
срсда. 

VI. 	УЧЕНИЧЕСКО  САМОУПРАВЛЕНИЕ  H ПPEДCTABИTEЛCTBO 

1. B политиката  на  училищсто  с  залсгнала  подкрспата  на  инициативностга  и  
участисто  на  ученицитс  чрсз  пoдxoдящи  за  възрастга  им  включващи  дсмократични  практики, 
като: 

1.1. участис  в  различни  форми  на  учсничсско  самоуправлснис  и  прсдставитслство; 
1.2. организиранс  на  доброволчсски  дсйности  във  и  извън  училищс; 
1.3. организиранс  на  училищни  кампании, подкрспящи  здравсто, толсрантностга, 

социалиата  чувствитслност, правата  ua човска, опазвансто  на  околната  срсда  и  np.; 
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1.4. организиране  на  училищни  празници  и  събития  съобразно  календара  на  
световните, международните, европейските, националните, общинските, местните, 
професионалните  и  културните  дати  и  празници; 

1.5. развиване  на  младежкото  лидерство; 
1.6. участие  в  клубове  и  неформални  rpynu no интереси; 
1.7. реализиране  на  форми  на  посредничество, решаване  на  конфликти, превенция  

на  агресията; 
1.8. проучване  на  мненията, нагласите  и  очакванията  на  учениците  относно  процеса  

и  съдържанието  на  училищното  образование  и  предложения  no училищния  живот. 
2 Формите  на  ученическо  самоуправление  и  представителство  се  определят  

според: 
2.1. Нивата  на  участие  — ученически  съвет  на  паралелката, на  класа, на  училището  
2.2. Начина  на  избор  
2.3. Числеността  
2.4. Честотата  на  заседанията  
2.5. Функциите  
2.6. Лицата, които  оказват  подкрепа  
2.7. Правото  за  участие, изборът  на  председател, мандатностга, численостга, 

основните  функции  са  регламентирани  в  Приложение  №б  към  чл. 17, an. 2 от  Hapeдбaтa за  
гражданското,здравното,екологичното  и  интеркултурното  образование. 

VII. PEAЛNЗAЦиЯ  HA ДEйHOCTиTE 

1. За  организацията  и  съдържанието  на  Часа  на  класа  MO na класните  
ръководители  ежегодно  разработва, съобразен  C разпределението  на  тематичните  области  oT 
интердисциплинарния  комплекс, в  който  ce определя  броят  на  часовете  no теми  и  дейности  
според  интересите  и  възрастга  на  учениците  и  C тяхно  участие. 

2. Гражданското, здравното, екологичното  и  интеркултурното  образование  в  
заниманията  no интереси  чрез  дейности  и  проекти, свързани  C интердисциплинарния  
комплекс. 

3. Класните  ръководители  избират  кoнкpeтнoтo съдържание  на  дейностите  
съобразно  рамковите  изисквания  за  резултатите  от  обучението  no всеки  един  от  елементите  
на  интердисциплинарния  комплекс, като  npu определяне  конкретните  пoдxoди  и  начини  на  
организация  на  вътрешните  процеси  и  дейности  за  осъществяване  на  гражданското, 
здравното, eкoлorичнoтo и  интеркултурното  образование  задължително  отчитат  етапа  и  
степента, в  която  се  обучават  учениците. 

4. Дейностите, свързани  с  интердисциплинарния  комплекс  се  прилагат  и  при  
реализацията  на  Национална  програма  „Без  свободен  час", модул  „Без  свободен  час  в  
училище", чиитo основни  цели  ca: 

4.1. Да  помогне  на  учителите  — неспециаписти  да  обучат  учениците  на  жизнено  
важни  и  социални  умения  за  сметка  на  безцелното  и  неосмислено  прекарване  на  времето  си  в  
„свободните" часове. 

4.2. да  ангажира  „свободното" време  на  учениците  no време  на  училищната  им  
заетост  no жизненоважни  за  тях  въпроси, които  в  една  или  друга  степен  не  се  разглеждат  no 
същестно  от  учебните  програми  no учебните  предмети  от  учебния  план. 

4.3. да  предизвика  интереса  на  обучаваните  и  да  спомогне  за  тяхната  социална  
ангажираност  към  проблемите  на  oбщecтвoтo като  цяло  и  в  личен  план. 

4.4. Разглежданата  проблематика  да  „прибере" учениците  в  училище  и  в  тoзи  
смисъл  да  гарантира  както  живота  и  здравето  им, така  и  да  повиши  авторитета  и  
отговорността  на  училището  като  обществено  значима  институция. 

5. Основни  задачи  при  реализация  на  дейностите  no Национална  програма  „Без  
свободен  час", модул  „Без  свободен  час  в  училище": 

5.1. Учениците  да  участват  пряко  в  дискусии, форуми  и  дебати  no обществено  

УЧНЛНЩНА  ПРОГРАМА  HO ГРАЖДАПСКО, ЗДРАВПО, ЕКОЛОГНЧПО  H ПАТЕРКУЛТУРПО  О6РАЗОВАПНЕ 	 5 
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значими  и  социални  въпроси. 
5.2. Да  сс  изгра,цят  у  тях  нагласи  за  грижливо  отношснис  към  продуктите  на  

човсшкия  труд. 
5.3. Да  сс  доразвият  порсдицата  от  личностни  качсства  като: 
5.3.1.Основни  житсйски  умсния; 
5.3.2.Умсния  за  общуванс  при  рсшаванс  на  социални  проблсми  в  бита; 
5.З.3.Умсния, осигуряващи  прсдприсмчивост, прсцизност  и  дисциплинираност; 
5.3.4.Умсния  за  взсманс  на  рсшсния; 
5.3.5.Умсния  за  отстояванс  на  бсзопасно  повсдснис  и  посманс  на  отговорност. 
5.4. Да  cc формирадостатьчна  за  стапа  на  образованис  организационна, 

икономичсска, здравна, сстстичсска  и  скологична  култура. 
6. Очаквани  рсзултати: 
6.1. 	Повишаванс  на  личното  самочувствис  на  обучаванитс  и  формиране  на  

умсния  и  нагласи  за  участис  в  проблсмитс  на  класа, училищсто, общсството . 
6.2. Умсния  за  активно  участис  в  социалния  и  общсствсния  живот  на  страната. 
6.3. Знания  за  здравословсн  начин  на  живот. 
6.4. Приобщаванс  към  личнитс  и  общсствснитс  проблсми. 
6.5. Изгражданс  на  собствсна  позиция  no социално-значими  въпроси  и  умсния  за  

изразявансто  й. 
6.6. Псрспсктивно  мислснс, отговорно  oтнoшeниe и  пoлoжитeлни  нагласи  към  

хората  и  свста  като  цялo. 
6.7. Умсния  за  вoдeнe на  социапсн  диaлor no наболсли  проблсми  на  училищно  нивo, 

в  ссмсйството, общсството. 
6.8. Създаванс  на  социални  контакти. 
6.9. Знания  за  духовнитс  и  социапнитс  цснности, интсркултурност. 
6.10. Изгражданс  на  усст  за  индивидуалност. 
7. При  отсъствис  на  учитсл-титуляр, замсстващият  ro учитсл-нсспсциапист  

работи  no тсми  от  пристата  oт  псдагогичсския  съвст  и  утвърдсна  със  заповсд  на  дирсктора  на  
училищсто  Училищната  програма  с  приложсни  тсми  no гражданско, здравно, скологично  и  
интсркултурно  образованис. 

VI. ОБЯСНИТЕЛНИ  БЕлЕЖкИ  
1. Всски  прсподаватсл  има  право  на  избор  на  тсма  от  учсбната  програма. При  

избора  cc има  прсдвид  възрастга  на  учсницитс  и  най  -всчс  тсхният  интсрсс  към  опрсдслсна  
проблсматика. За  да  няма  дублиранс  на  тсми, при  усвояванс  на  опрсдслсна  тсма  учитслят  
отразява  това  в  днсвника  на  парапслката. При  напичис  на  проявен  интсрсс  oт  страна  на  
учсницитс  no опрсдслсна  тсма, cc допуска  разискванс  в  рамкитс  на  слсдващ  „свободсн" час, 
oт  слсдващ  замсстник. това  повторснис  също  cc отразява  в  учсбната  програма  за  съотвстния  
клас. 

2 За  качсствсното  провсжданс  на  част  от  часовстс  cc използват  прсносим  
компютьр, мултимсдия, принтср, информация  от  глобапната  мрсжа  Интсрнст  и  други. 

3. Основна  форма  на  работа  — дискусия. Други  форми  — казуси, анксти, 
изслсдвания, сбирки, ситуационни  игри, тсматични  прсзснтации, лскции  от  други  
спсциалисти, ссста, портфолиа. 

4 Основсн  принцип  на  работа  — активност  и  дискусионност, кoитo позволяват  
активно  участис  на  учсницитс, възмoжнocти  за  изразяванс  на  собствсни  цснности, нагласи, 
глсдни  точки. 

5. Учсбната  програма  нс  прсдполага  записванс  на  учсбсн  план  и  вписванс  на  
цифрови  оцснки. Оцснката  за  участисто  на  учсницитс  с  само  качсствсна. Значимитс  
рсзултати  и  нстрадиционнитс  рсшсния  cc публикуват  на  сайта  на  училищсто. 

6 	Контрол  no изпълнснисто  на  учсбната  програма  cc осъщсствява  oт  дирсктора  
на  училищсто  и  замсстник-дирсктори  no учсбната  и  производствсната  дсйност. 

УЧНЛНщНА  ЛРОГРАМА  no ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, БКОЛОГНЧНО  H ННТЕРКУЛТУРНО  ОБРАЗОВАННЕ  
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ПРИЛОЖЕИИЕ  N_°I 

Утвърдил: 
Директор, 
CПГE „Д  OH Ат  
инж. По  на  Ко  

Училищна  програма  за  Гражданско, здравно, екологичн  
и  интеркултурно  образование  

за  8 клас  

Теми: 

1. Равенство,равнопоставеност,равноправия  и  свобода  
2. Аз  и  другите: толерантност, добронамереност, егоизъм  и... суета  
3. Хранене  и  здраве  
4. Наркомании, алкохол, тютюнопушене  
5. Стресът  и  стратегии  за  преодоляването  My 
6. Физическа  активност  и  спорт  
7. Туристически  излети  и  екскурзии  
8. Екология  и  здраве  
9. Създаване  нa екологично  чиста  училищна  среда  
10. Да  защитим  природата  и  гората  
11. Предпазване  от  Covid 19 

12. Отношенията  между  хората  
13. Правила  за  поведение  при  ветрове, гръмотевични  бури  
14. Емоционална  интелигентност  
15. Общуване  без  насилие  
16. Поведение  при  наводнение, земетресение  
17. Евакуации  oт  обществени  и  жилищни  сгради  при  пожар  
18. Гражданска  отговорност  
19. Безопасен  ли  е  Интернет? 

20. Поведение  на  обществени  места  

УЧХЛХщХА  ЛРОГРАМА  ЛO ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВХО, ЕКОЛОГХЧХО  H ХНТЕРКУЛТУРХО  О6РАЗОВАХХЕ 
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СОФИЙСКА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  HO EЛEKTPOHИKA „ДЖОН  АТАНАСОВ" 

ПРИЛОЖЕИИЕ  N2 

цтвърдил: 
Директор,  
CПГE „ Ј  • н  А  
инж. Полина  K < т~4~д̀цд~OB о  . 	! 

и  интеркултурно  образование  

за  9 клас  

Teми: 

1. Равенство, равнопоставеност, равноправия  и  свобода  
2. Аз  и  другите: толерантност, добронамереност, егоизъм  и... суета  
3. Информираност  и  невежество  или  какво  значи  да  бъдем  добре  информирани  

граждани  
4. Хранене  и  здраве  
5. Наркомании, алкохол, тютюнопушене  
6. Стресът  и  как  да  се  предпазим  от  нero 
7. Физическа  активност  и  спорт  
8. Туристически  излети  и  екскурзии  
9. Екология  и  здраве  
10. Създаване  на  екологично  чиста  училищна  среда  
11. да  защитим  природата  и  гората  
12. Предпазване  от  Covid 19 

13. Отношенията  между  хората  
14. Правила  за  поведение  при  ветрове, гръмотевични  бури  
15. Емоционална  интелигентност  
16. Общуване  без  насилие  
17. Поведение  при  наводнение, земетресение  
18. Евакуации  от  обществени  и  жилищни  сгради  при  пожар  
19. Гражданска  отговорност  
20. Безопасен  ли  е  Интернет? 

УЧНЛНЩХА  ЛРОГРАМА  ПО  ГРАЖДАХСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГНЧХО  H НХТЕРКУЛТУРХО  О6РАЗОВАННВ  
B СЛГВ„ДЖОКА  ТАХАСОВ" - 2022/2023 гоЛ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  N3 
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Утвърдил: 
Директор, 
CПГE „Д  он  
инж. Полина  

Училищна  програма  за  гражданско, здравно, екологично  
и  интеркултурно  образование  

за  10 клас  

Теми:  

1. Равенство, равнопоставеност, равноправия  и  свобода  
2. Аз  и  другите: толерантност, добронамереност, егоизъм  и... суета  
3. Смислите  и  безсмислията  в  човешкото  битие  или  какво  значи  да  живеем  смислено  
4. Индивид, личност, различност  и  идентичност  
5. Глобализация  и  идентичност  или  как  да  бъдем  себе  Cu B свят  без  граници  
6. Информираност  и  невежество  или  какво  значи  да  бъдем  добре  информирани  

граждани  
7. Съхранена  природа  и  човешки  прогрес: неразрешима  дилема  или  възможно  бъдеще? 

8. „Сенчестата" страна  на  политиката: корупция, властолюбие, насилие  и  арогантност  
9. Хранене  и  здраве  
10. Наркомании, алкокол, тютюнопушене  
11. Физическа  активност  и  спорт  
12. Туристически  излети  и  екскурзии  
13. Екология  и  здраве  
14. Нови  енергийни  източници  и  енергоспестяващи  технологии  
15. Създаване  на  екологично  чиста  училищна  среда  
16. да  защитим  природата  и  гората  
17. Предпазване  от  Covid 19 

18. Отношенията  между  хората  
19. Правила  за  поведение  npu ветрове, гръмотевични  бури  
20. Емоционална  интелигентност  
21. Общуване  без  насилие  
22. Поведение  при  наводнение, земетресение  
23. Евакуации  от  обшествени  и  жилищни  сгради  при  пожар  
24. Институции  на  Европейски  съюз  
25. Стратегии  за  преодоляване  на  стрес  
26. Гражданска  отговорност  

УЧИЛИщнА  ЛРОГРАМА  ЛО  ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВИО, ЕКОЛОГINЧИО  И  АИТЕРКУЛТУРИО  ОБРАЗОВАИИЕ  
B спгЕ„джонлтАнАсов"- 2022/2023 zoa. 



СОФИЙСКА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  HO EnEKTPOHHKA „ДЖОН  АТАНАСОВ" 

ЛРИЛОЖЕИИЕ  X_°4 

Утвърдил: 
Директор, 
CПГE „Дж  
инж. Hon на  

Училищна  програма  за  гражданско, здравно, екологично  
и  интеркултурно  образование  

за  11 клас  

теми: 

1. Визии  за  бъдещето  или  как  би  изглеждал  светьт  след  20 години, ако... 
2. Аз  и  другите: толерантност, добронамереност, егоизъм  и... суета  
3. Цивилизованост  и  човешка  природа: Може  ли  цивилизацията  да  се  варваризира? 
4. Смислите  и  безсмислията  в  човешкото  битие  или  какво  значи  да  живеем  смислено  
5. Индивид, личност, различност  и  идентичност  
6. Глобализация  и  идентичност  или  как  да  бъдем  себе  Cu в  свят  без  граници  
7. Глобализация  и  бъдеще: глобални  очаквания, глобални  страхове  и  глобални  надежди  
8. Преходите  в  историята  или  какво  значи  да  живееш  във  време  на  безвремие  
9. Информираност  и  невежество  или  какво  значи  да  бъдем  добре  информирани  граждани  
10. Закон, гражданско  неподчинение  и  граждански  произвол  
11. Съхранена  природа  и  човешки  прогрес: неразрешима  дилема  или  възможно  бъдеще? 

12. Информираност, избор, манипулация  и  политика  
13. „Сенчестата" страна  на  политиката: корупция, властолюбие, uacunue и  арогантност  
14. „Светлата" страна  на  политическото  битие  или  кога  политиката  (не) развращава  
15. Стресът  и  как  да  се  предпазим  от  nero 

16. Физическа  активност  и  спорт  
17. Екология  и  здраве  
18. Нови  енергийни  източници  и  енергоспестяващи  технологии  
19. Създаване  на  екологично  чиста  училищна  среда  
20. Да  защитим  природата  и  гората  
21. Предпазване  от  Covid 19 
22. Отношенията  между  хората  
23. Правила  за  поведение  при  ветрове, гръмотевични  бури  
24. Емоционална  интелигентност  
25. Енрлпейски  съюз. Институтнии  на  Енропейски  съюз  
26. Поведение  при  наводнение, земетресение  

УЧИЛЯщХА  ПРОГРАМА  no ГРАЖДАХСКО, ЗДРАВХО, ЕКОЛОГИЧХО  Ii ИХТЕРКУЛТУРНО  ОБРАЗОВАХИЕ 	 10 
B СЛГЕ„ ДЖОХА  ТАХАСОВ" - 2022/2023 гоЛ. 



софиЯ  ~ 

цчилищна  програма  за  гражданско, здравно, екологично 	 
и  интеркултурно  образование  

ЛРИЛОЖЕИИЕ  .N_°S 

Утвърдил: 	 / 
~rKM Директор, 	s~ ' • ~ 

CПГE „Дж.  
инж. Полин  о  0'ЈСн}В  о  

COФИЙCKA ПPOФECИOHAЛИA ГИМИАЗИЯ  HO EЛEKTPOHИKA „ДЖОН  АТАНАСОВ" 

за  12 клас  

Теми:  

1. Визии  за  бъдещето  или  как  би  изглеждал  свегьт  след  20 години, ако... 
2. Аз  и  другите: толерантност, добронамереност, егоизъм  и... суета  
3. Цивилизованост  и  човешка  природа: Може  ли  цивилизацията  да  се  варваризира? 
4. Смислите  и  безсмислията  в  човешкото  битие  или  какво  значи  да  живеем  смислено  
5. Индивид, личност, различност  и  идентичност  
6. Глобализация  и  идентичност  или  как  да  бъдем  себе  си  в  свят  без  граници  
7. Глобализация  и  бъдеще: глобални  очаквания, глобални  страхове  и  глобални  надежди  
8. Преходите  в  историята  или  какво  значи  да  живееш  във  време  на  безвремие  
9. Информираност  и  невежество  или  какво  значи  да  бъдем  добре  информирани  

граждани  
10. Закон, гражданско  непоцчинение  и  граждански  произвол  
11. Съхранена  природа  и  човешки  прогрес: неразрешима  дилема  или  възможно  бъдеще? 

12. Информираност, избор, манипулация  и  политика  
13. „Сенчестата" страна  на  политиката: корупция, властолюбие, насилие  и  арогантност  
14. „Светлата" страна  на  политическото  битие  или  кога  политиката  (He) развращава  
15. Стресът  и  как  да  се  предпазим  от  него  
16. Физическа  активност  и  спорт  
17. Екология  и  здраве  
18. Нови  енергийни  източници  и  енергоспестяващи  технологии  
19. Създаване  на  екологично  чиста  училищна  среда  
20. да  защитим  природата  и  гората  
21. Предпазване  от  Covid 19 

22. Емоционална  интелигентност  
23. Европейски  съюз  
24. Повецение  ipи  навоцнение, земетресенис  

25. Моето  първо  работно  място  
26. Институции  на  Европейски  съюз  
27. Гражданска  отговорносг  
28. Кариерно  развитие  

УЧИЛИЩИА  ПРОГРАМА  no rPAi/СДАПСКО, ЗДРАВИО, ЕКОЛОГИЧНО  И  ИПТЕРКУЛТУРПИ  О6РАЗОВАНИЕ 
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