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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1. Същност 
 

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

 

 Екологично образование e насочено към формиране на екологична култура, 
екологично 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. 

 
 2. Насоки 
Учениците 

 Да се  формират личности с позиция и способност да защитават своите права  
чрез различни дейности 

 Да вземат решения за своето развитие 

 Да носят отговорност за решенията си 

 Да придобият умения за правилното и разумното използване на природните 
ресурси; както и опазването на природната среда и на екологичното 
равновесие 

 Да формират своето екологично поведение и екологична култура 

 Предпазване на учениците от употребата на психично активни вещества и 
вземане на отговорни решения 

 
3. Реализиране 

 в часа на класа 

 в извънкласни форми на работа 

 чрез проекти; мултимедийни презентации на ученици; изготвяне на табла и др. 
 
4. Акценти 

 Биологично и екологично възпитание 

 Здравословен начин на живот 

 Епидемии 

 Наркотиците 

 Алкохолът 

 Ранните бракове 

 Бременност 
        
ІІ. ЦЕЛ 
•  Учениците да придобият знания за различни аспекти на здравето-
здравословния начин на живот; сексуалните взаимоотношения и евентуалните 
последици от тях; наркотичните вещества – последици от тяхната употреба и 
рисковото поведение като цяло. 
• Да се формира у учениците положително отношение към личното здраве, 
собствената индивидуалност и отговорен избор. 
• Формиране на ценностната система у учениците, която да доведе до отговорно 
поведение към околната среда, разумно използване на природните ресурси, до 
изграждане на екологична и здравна култура. 
 
ІІІ. ЗАДАЧИ 

1. Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и готовност за 
участие в общоучилищния живот. 
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2. Спазване на общите и препоръчителните мерки и правила в ситуация на 
COVID-19, съгласно План за работа на ПГСА в условия на епидемия. 

         3.   Изграждане на здравна и екологична култура. 
4. Самостоятелен избор на професионален път на реализация. 
5. Изграждане на национално самочувствие и отговорност за пълноценен 

живот. 
          
ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Здравно образование: 

1. Лична хигиена в условията на епидемия от COVID-19 

Отг. медицинско лице,     
учителите 

                                                                                                      Срок: септември 2020г. 
 
2. Изграждане на умения за самостоятелен избор на упражнения и спорт в 
зависимост от промените, които настъпват в растежа и развитието. 

        Отг. учителя по ФВС 
                                              Срок: по план 

3. Храни се разумно 
• Режим на хранене - час на класа 
                                                                                                      Отг. медицинско лице 
                                                                                                      Срок: по план 
• Здравословна храна - час на класа 
                                                                                                      Отг. медицинско лице 
                                                                                                      Срок: по план 
  
• Хранителни разстройства - анорексия, булимия, преяждане - час на класа 
                                                                                                      Отг. медицинско лице 
                                                                                                      Срок: по план 

 Оптимално поддържане и развиване на физическата дееспособност 
        Отг. учителя по ФВС 

                                                                                           Срок: по план 
 
4. Наркотиците -илюзия,страдание, престъпност – час на класа 
                                                                                                      Отг. медицинско лице 
                                                                                                      Срок: по план 
 
5. Вредата от алкохола – час на класа 
                                                                                                       Отг. медицинско лице 
                                                                                                       Срок: по план 
 
6. Болести предавани по полов път – семинар 
                                                                                                      Отг. медицинско лице 
                                                                                                       Срок:01.12.2020г. 
 
7. Хомосексуализъм и сексуално поведение – семинар           

Отг. медицинско лице                                                                                                              
Срок: 01.12.2020г. 

 
8. Психично здраве – час на класа 
                                                                                                      Отг. медицинско лице 
                                                                                                      Срок: по план  
 
9. Не на тютюнопушенето – час на класа 
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                                                                                                     Отг. медицинско лице 
                                                                                                     Срок: по план 
 
 
 
Екологично образование: 
 
1. Видове замърсявания на околната среда – последици – мероприятия 
 
                                                                                                     Отг. А.Македонска 
                                                                                                     Срок: 22.04.2021г. 
 
2. Екологични проблеми – природни бедствия – мероприятия 
 
                                                                                                     Отг. А.Македонска 
                                                                                                     Срок: 22.04.2021г. 
3. Разделно събиране на отпадъци. Рециклиране – мероприятия  
  
                                                                                                     Отг. А.Македонска 
                                                                                                     Срок: 30.04.2021г. 

4. Мероприятия за почистване на училищните площи и градските градинки    
около района на училището. 

                                                                                               Срок: 30.04.2021г. 
                                                                                               Отг. Класни ръководители 
                                                                            
5. Отбелязване на деня на Земята 
                                                                                                   Срок: 22.04.2021г. 
                                                                                                   Отг. Класни ръководители 

      
 
6. Ден на ученическото самоуправление 
                                                                                                    Срок:09.05.2021г. 

                                                     Отг.Класни ръководители,    
              координатор по ОДП 

7. Отбелязване на международния ден за опазване на околната среда. 

                                                                                                    Срок: 06.06.2021г. 
                                                                                                    Отг.:  А.Македонска 
 
 
 
 
Изготвили: 
                   /А. Македонска/ 
 
         /инж. Н. Енева/ 
 


