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1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Глобализацията и развитието на консуматорско общество, промените в климата и 

намаляване на биоразнообразието, поради изчезване на видове, нарушаването на 
равновесието в природата  водят до  ново, отношението човек – общество – природа. 
Екологичното образование e насочено към формиране на екологична култура, 
екологично съзнание и екологично поведение  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. ЦЕЛИ  
2.1. Да се изгради  у учениците екологично съзнание и екологично поведение  с 

оглед опазване на екологичното равновесие.  
2.2. Да се  формира  екологична  култура у подрастващите. 
2.3. Да се постави  акцент върху  здравословния стил на живот и върху 

отговорността на човека и обществото за  спазването му.  
2.4. Да се формира  умение  за опазването на природната среда, което  води до 

подобряване, управление и разумно използване на природните ресурси.  
2.5. Да се формира отговорност  за живот в хармония с природата  и загриженост 

към бъдещите поколения.  
 
 

3. ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ЦЕЛИТЕ НА 
ПРОГРАМАТА 
 
 

№ Основни 
направления/ Дейности 

Срок Отговорник 

1. Отбелязване на Международния ден за защита 
на озоновия слой – 16 септември  

16.ІХ.2017г Ев.Касабова  
Г.Йорданова 

2. Отбелязване на Международния ден за защита 
на животните  – 4 октомври 

3.Х.2017г Г.Йорданова 
 

3. 17-25 ноември – Европейска седмица за 
намаляване на отпадъците 

21-25.ХІ.2017 г. Кл.ръководители 
в час на класа 

4. 11 декември – Международен ден на 11.ХІІ.17 г. Учители по 
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планината спорт 

5. 20 януари – Световен ден на снега –Да се 
обогатят знанията на учениците за ролята на 
снега за зимните спортове, туризма, 
земеделието и климата. 

20.І.2.18 г. Кл.ръководители 
и учители по 
спорт 

6. 10 февруари – Ден на пчеларя –ролята на 
пчелите за оцеляване на планетата - постер 

10.ІІ.2018 г. Л.Недева 

7. 14 март – Международен ден на реките –
среща-разговор с рибари и специалисти 

14.ІІІ.2018 г. Л.Николов и 
кл.ръководители 

8. 22 март – Световен ден на водата 
пестеливост и без замърсяване – конкурс за 
есе, изложба рисунки 

21.ІІІ.2018 г. Д.Пейчева и 
ученически 
съвет 

9. 1 април – Международен ден на птиците – 
изложба от рисунки, среща с орнитолози 

31.ІІІ.2018 г. Г.Йорданова 
Д.Пейчева и 
ученически 
съвет 

10. 1-7 април - Седмица на гората -  засаждане на 
цветя, храсти и дървета, конкурс – есе и 
рисунка 

Април,2018 г. Ученически 
съвет, 
кл.ръководители 

11. 22 април – Ден на планетата Земя – 
почистване на класните стаи и училищния 
двор 

22.ІV. 2018 г. Кл.ръководители 
и учители по 
спорт 

12. 5 юни – Световен ден на околната среда – 
Посещение на резерват Сребърна, разходка в 
парк Дунавска градина и местността 
„Меджитабия” 

5.VІ.2018 г. Кл.ръководители 
и учители по 
спорт 

13. Еньовден – ден на билките 24.VІ.2018 г. Кл.ръководители 
в час на класа 

 
4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

         4.1. Изграждане у децата и юношите висока степен на екологична култура. 
         4.2. Формиране на съзнание за опазване на чистотата на водите и водните 
басейни и тяхното пестеливо използване; 
         4.3. Развиване на потребност от  оценяване значението 
на пестенето на енергия за опазване на природните ресурси. 
  4.4. Формира се съзнание за разделно събиране на видовете отпадъци. 
         4.5. Отговорно да участва в обществени кампании на екологична 
тема и в дейности на организации, занимаващи се с опазване на околната 
среда, да демонстрира солидарност 

 
.МОНИТОРИНГ 

• Наблюдения на дейностите по изпълнение на програмата. 
• Отчет за изпълнение на дейностите по програмата и постигане на очакваните 

резултати – в края на I срок и на учебната година. 
Приета на педагогическия съвет, Протокол №… /30.08.2017 г.  


