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Теми, свързани с гражданско, здравно, екологично и  интеркултурно образование за преподаване, 

когато заместникът на отсъстващ учител не е специалист по съответния учебен предмет: 

 

1. Диетите – за и против 

2. От какво боледуват българите? 

3. Вредите от телевизията и компютъра  

4. Нашето здраве в нашите ръце  

5. Правилата в обществото – гаранция за сигурен живот  

6. Безопасен Интернет 

7. Как да се храним здравословно?  

8. Екологичните проблеми  

9. Култура на поведението  

10. Тийнейджърът--грубиянин. Какво го прави такъв? 

11. Правата на детето 

12. Футболното хулиганство 

13. Оцеляване в градска среда 

14. Спортът – сериозен фактор за човешкото дълголетие 

15. Зависимостите – наркотици, алкохол, цигари, хазарт, секти и др  

16. Познаваме ли българските традиции и обичаи? 

17. От какво се интересуват тийнейджърите? 

18. Конфликтите и как да ги разрешаваме 

19. Моето училище – желано място за всеки мой приятел 

20. Агресията в училище 

21. Защо сме толкова различни? 

22. Избор на сексуално поведение 

23. Моето хоби 
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24. Конституцията. Права и задължения на българските граждани  

25. Здравословен начин на живот 

26. Какво е правова държава? 

27. Какво означава да си добър гражданин? 

28. Какво ценя в приятелите си? 

29. Свобода и отговорност. Семейството 

30. Етикецията в обществото 

31. Духовни основи на личността 

32. Бодибилдинг – едно съвременно увлечение 

33. Мит ли е анонимността в Интернет ? 

34. Лидерство. Умеем ли да общуваме? 

             35. Какво представлява COVID – 19?  

             36. Коронавирус, настинка или грип. Как да ги различаваме? 

             37. Предпазни мерки в класната стая при епидемия от COVID-19. 

             38. Права и задължения на ученика. 

             39. Култура на общуване. 

             40. Аз и другите. Толерантност и уважение. 

             41. Рискове за здравето, свързани с тютюнопушенето. 

             42. Насилието в компютърните игри. 

             43. Еднакви и различни: другите в нашия клас. 

             44. Поражда ли агресия общуването в училище? 

             45. Компютърът – алтернатива или средство, подпомагащо обучението. 

             46. Възприятия, нагласи и ценности на българските ученици в областта на гражданското   

образование. 

             47. Конфликтите в училище – причини за възникване и диагностициране. 

https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/koronavirus-nastinka-ili-grip.-kak-da-gi-razlichavame-6116078
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             48. Управление на емоциите. Справяне със страхове. 

             49. Справяне с гнева. Себеутвърждаване. Агресивно поведение. 

  

                                                     Цветан Терзиев  

                                              Директор           


