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                                           Училищна програма 

                 за часовете, водени от учители – неспециалисти  

                             във връзка с Национална програма 

        „Без свободен час“ , Модул „Без свободен час в училище“ 

Цел: Развитие на: социални умения и граждански компетенции; умения за работа в екип и учене в група; нагласи 

за създаване на позитивна атмосфера в класа – на  взаимно разбиране и сътрудничество 

 

Начален етап на обучение 

1. Историята на моето име. 

2. Родово име, имена на близки и роднини. 

3. Имената на моите съученици. 

4. Дърво на имената в моя род. 

5. Традиционните празници в моя дом. 

6. Игрови упражнения за позитивиране на личността на децата, приемане на 

различните, развиване на екипност. 

Прогимназиален етап на обучение 

    Пети клас 

1. Защо учениците пушат? Последици и странични ефекти. 

2. Портрет на пушача. 

3. Вземане на решение и натискът на другите. 

4. Организиране на кампании. 

5. Моите права и отговорности в училище. 

6. Историята, традициите и празниците в моя дом, род и семейство. 

7. Моите приятели – как изглеждат и какви качества притежават. 

8. Тренингови игри за самопознание и позитивиране на отношението към училището. 

9. Дисциплина и самоконтрол. 

10. Снимка на класа. Проблеми на класа. 



11. Моята мечта. 

12. Развиване на умения за самовзискателност и отговорност към себе си и към 

другите. 

13. Благотворителност и инициативи на класа. 

 

Шести клас 

1. История и видове наркотици. Последици. 

2. Стадии на употреба. Информационни листове за самооценка на информираността. 

3. Наркотиците и закона, злоупотреба с лекарства. 

4. Практически упражнения за решаване на проблемни ситуации и самопознание. 

5. Връстници, видимо различни от мен: от другия пол; от други етноси и раси; с 

физически увреждания; в неравностойно социално положение и др. 

6. Училищен правилник.  

7. Моите права и другите в училище – конфликти. 

8. Моите права в семейството и правата на моите родители. 

9. Агресия и насилие. Видове тормоз. 

10. Тренингови игри за самопознание и снемане на агресията. 

11. Здравословно хранене. Гладуването – ползи и вреди. 

12. Лична хигиена. Отношение към външния вид и облеклото. 

13. Рационално използване на свободното време. 

 

Седми клас 

1. Превенция на насилието. 

2. Как да отстоявам правата си, без да нарушавам правата на другите. 

3. Живот и защита на живота. 

4. Физически белези и вътрешен свят – видими различия и невидими сходства между 

хората. 

5. Професионално ориентиране – изследване на интересите и способностите. 

6. Професионално ориентиране – представяне на средните училища в областта и 

града. 

7. Здравно образование. Сведения, факти и митове за сексуалното здраве. 

8. Роля на пола, сексуална злоупотреба. 

9. Предпазване от нежелана бременност и полово предавани инфекции. 

10. Тренингови игри за самопознание и развитие на уменията за работа в екип. 

11. Хранене. Гладуването – ползи и вреди. 

12. Психично здраве. Стресът и как да се предпазим от него. 

13. Изграждане на междуличностни отношения.  


