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I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Програмата обхваща тематика, предназначена за допълване на програмите по
общообразователна и профилирана подготовка, по проблеми свързани с гражданското образование
на учениците от отделните образователни степени. Предвидените теми са предназначени за
разглеждане, при осигуряване на вътрешно заместване на отсъстващи учители по мярка „Без
свободен час“.

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
Чрез обучението по гражданско образование се цели младите хора да се формират като

личности, които:
1. са способни да поемат и да носят отговорност както за себе си, така и за другите;
2. познават и отстояват своите права и свободи, но спазват и задълженията си като

граждани;
3. съзнават духовната си принадлежност към българския народ и необходимостта от

единство с останалите европейските народи;

III. ЗАДАЧИ
1. Придобиване на знания за семейството, училището, работната среда, малката общност и

изграждане на нагласи и умения за разбирателство и съжителство в тях;
2. Усвояване на общочовешки ценности;
3. Запознаване с устройството и дейността на институциите в Р. България и Европейски съюз;
4. Формиране на умения и нагласи за активно участие в обществения

живот.

ТЕМИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – НАЧАЛЕН ЕТАП

РАЗДЕЛ ТЕМА

Аз и моят свят 1. Моето семейство.

2.  Познавам ли своя род.

3.  Моето училище.

4.  Забележителности в родния край.

5. Умеем ли да общуваме.

6. На кого искам да приличам.

7. Как избирам своите приятели.

8.  Компютърът-приятел или враг



Аз съм гражданин на
моята държава

9. Символите на моята родина.

10. София-столица на Република България.

11. Славното минало на моя народ.

12. България празнува — официални празници.

13. България празнува — народни празници и обичаи.

14. Исторически забележителности в моята родина, които познавам.

15. Те ни славят по света — известни художници, певци, музиканти.

16. Спортната слава на България.

Аз и светът 17. България — балканска и европейска държава.

18. Европа и светът.

Аз и светът на

възрастните

19.   Какъв ще стана, когато порасна.

20. Професиите на моите родители.

21.  Семеен бюджет. Как планираме разходите си?

ТЕМИ ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

РАЗДЕЛ ТЕМА

Политическа и

икономическа карта на

света

1.   Форми на държавно управление.

2. Видове стопанства.

3. Международни икономически организации.

4. Идеята за обединена Европа.

Многообразие и

идентичност на личността

5. Етническа,религиозна и езикова принадлежност

6. България в европейското и световно културно наследство.

7. Образователна система на България.

8. Социални аспекти на трудовите взаимоотношения в България.

9. Европейски съюз — същността на проекта и Р.България в него.

10. Европейски страни.



11. Население на Европа.

12. Европейски символи.

13.  Деструктивни секти — религиозност и реалност.

Икономиката

и

нейните механизми

14. Национално стопанство.

15. Усвояване и управление на видовете ресурси.

16.   Основни икономически белези.

17. Миграционни процеси.

Права

и

отговорности на човека

18. Конституцията на Република България.

19. Политическа карта на Европа.

20. Човешки права.

21.  Граждански конфликти.

22.   Сигурността и толерантността в обществото.

23.   Конвенция за правата на детето.

24. Права и отговорности на човека.

25. Моите права и задължения в училище.

Гражданинът и

светът

26. Власт и организация на управлението в РБ.

27.   Политически и неправителствени организации.

28. Политически права.

29.  Медиите в живота на обществото.

30. Виртуално общуване — новите опасности за детето.

31. Гражданинът и светът.

32. Гражданинът и властта.

33.   Аз съм гражданин на Република България.



Глобалните

проблеми на

съвременността

34. Природни бедствия и катаклизми в живота на човека.

35. Виртуалното общуване — новите опасности за детето.

36. Проблеми на опазване на природната среда.

37. Влияние на световните болести и епидемии върху икономическото
развитие.
38. Демографски взрив и проблеми

39. Устойчивото развитие като стратегия за оцелява

40.Сътрудничество между културите

41. Тютюнопушене или здраве. Да се запознаем с тези явления

42. Алкохолът — риск и последици

43. Болестите свързани с храненето при децата

44.   Насилието — къде са причините?

45.   Наркотиците и децата /младите хора/

46. В света на интимното. Има ли отговорност в приятелството.


