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(защита от бедствия и аварии от
природен и техногенен произход)

Основни положения за създаване на
учебна програма и учебно пособие
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Защо защита на личността?












Живеем в силно динамичен и изпълнен с предизвикателства и
опасности свят. Това с особена сила важи за нашите деца;
Засилва се и се разнообразява вредното въздействие на природните и
техногенните процеси и явления;
Значителна част от времето си днешните деца прекарват извън
естествената си семейна среда, където се предполага, че са найнай защитени;
Голяма част от тях нямат елементарни познания и целенасочена
подготовка за реакция и действие в извънредна ситуация;
За съжаление, не е малка и групата на възрастните, които нямат
такава подготовка или не притежават знанията и уменията да
подготвят децата си.
Без да се задълбочаваме в плюсовете и минусите на съществувалите
преди специализирани учебни програми, предмети и практическо
обучение, трябва да кажем, че пълното им отсъствие днес,
задълбочава проблемите с обучението и възпитанието на децата за
адекватно поведение в извънредна ситуация.
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Пресечни точки с отделни КОО
Математика и
информатика

Защита на
личността

Гражданско
образование

Природни
науки

ФСВ

Бит и
техника
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Приоритетни теми от КОО
“Гражданско образование и....”












Детето и светът около него – предизвикателства при
общуване и поведение;
Поведение на пътя – като пешеходец и участник в
движението;
Подрастващите в криминогенна обстановка;
Подрастващите в Интернет мрежата;
Зависимости – алкохол, дрога, секти и т.н.
Проституция и трафик на хора;
Защита от природни бедствия и техногенни
аварии;
Сигурно има и още.......
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Сегмент “Защита от бедствия и аварии”
(основни елементи на програмата)











Човек и околна среда
Същност и особености на природния и антропогенния риск;
Класификация и характеристика на бедствия от природен и
екологичен характер;
Класификация и характеристика на бедствия от техногенен
произход;
Основи на защитата на населението от бедствия от природен и
техногенен произход;
Ликвидация на последствията от такива бедствия, поведение на
населението;
Административно--правова уредба на защитата на населението
Административно
от бедствия и аварии;
Характеристика на родния край по отношение на потенциални
възможности за настъпване на бедствия от природен и
техногенен произход;
Азбука на поведение, речник, информация за бързо реагиране.
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Основни цели на учебната програма


•
•
•
•

Цели на курса "Защита от бедствия и аварии” в
училище е насочена към постигане на следните
цели:
придобиване на знания за опасни и аварийни ситуации и
основите на безопасно поведение при тяхното възникване
и преодоляване;
развитието на личностни качества и умения, необходими
за безопасното преодоляване на опасни природни и
аварийни техногенни ситуации;
образование на чувство за отговорност за лична сигурност,
отношение към стойността на здравето и живота;
обучение за предвиждане на потенциалните опасности и за
адекватно действие в случай на възникването им,
индивидуална и колективна защита, оказване на първа
помощ.
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Логистична подкрепа на
образователния процес







учебна литература, конвенционални и
електронни библиотеки;
информационни и комуникационни средства,
печатни материали;
мултимедийни продукти;
техническо и практическо обучение и
подготовка на учители.
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Варианти за включване в учебния
план



•
•
•
•

приемственост и задълбочаване на различни
нива на образование;
Форми и обем (като част от комплексна
програма):
В часа на класа - около 10 часа;
СИП – 10 часа;
Отделен учебен предмет - ?!?;
Самостоятелна подготовка чрез съответни
учебни пособия.
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Благодаря за вниманието!
За контакт:
02/979--39
02/979
39--43
0898 89 678 28
m62v@abv.bg

Мариан Върбанов – Национален институт по
геофизика, геодезия и география - БАН
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