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Екологичните проблеми са навсякъде около нас: замърсяване с промишлени и 
битови отпадъци, ерозия на почвата, киселинни дъждове, озонова дупка, пожари, 
обезлесяване, намаляване на биоразнообразието и др. 

В рамките на педагогическите науки се цели по – продуктивен и перспективен 
начин за изход от сложната ситуация посредством формиране на отговорно, ценностно 
ориентирано отношение към природата на планетата в процеса на екологичното 
образование. В този смисъл екологичното образование е тема с все по – нарастваща 
актуалност, породена от съвременната екологична ситуация, която в много аспекти е 
кризисна. 

Актуалността в развитието на екологичното образование е повлияна и от 
динамичните процеси на екологизацията в науката, културата, икономиката и политиката. 
Тъй като не е възможно животът да бъде отделен от средата, може да се каже, че всяко 
образование трябва да бъде екологично ориентирано. 

Екологичното образование е в процес на постоянно динамично изменение. 
Промените засягат както системата за организация и съдържанието на екологичното 
образование, така и пътищата и начините за неговата реализация в учебно – възпитателния 
процес, което е отражение на съвременната позиция по проблемите на взаимоотношенията 
между човека и обкръжаващата го среда и тяхното решение.   

Екологичното образование е образование, което е насочено към формиране на 
екологична култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна 
връзка и единство с оглед опазване на екологичното равновесие. То е образование за 
изграждане на екологични компетенции, които са фундамент за екологосъобразното 
устойчиво развитие. Поставя акцент върху екологичните закони, в основата на 
екологичното равновесие и здравословния стил на живот и върху отговорността на човека 
и обществото за тяхното спазване. 

ЦЕЛ: 

1. Запознаване на учениците с околната среда и свързаните с нея проблеми. 
2. Усвояване на знания, умения и нагласи и формиране на мотивация и ангажираност 

за решаването на актуални екологични проблеми и предотвратяването на нови 
такива. 

3. Насърчаване на развиването на съзнание, както и загриженост за екологичните, 
социални и политически взаимовръзки. 

4. Осигуряване на всеки ученик на възможност да придобие знания, ценности, 
отношение, ангажираност и умения, необходими за опазване и подобряване на 
околната среда. 

5. Затвърждаване и насърчаване на традиционните дейности в училището в лицето на 
Детски и младежки еко-клуб „Нова генерация“ и Ученическият съвет. 

ЗАДАЧИ: 

1. Осмисляне на екологичното образование като аспект на образователния процес и 
като база за изграждане на нов стил на живот за оцеляване на човечеството. 
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2. Придобиване на екологични знания за запазване на неразрушимостта на природата, 
повишаване на продуктивните, здравословните и естетически качества на средата 
и за нейното устойчиво развитие. 

3. Усвояване на умения за индивидуална и колективна екологична дейност, 
ценностни ориентации и готовност за опазване на природата. 

4. Формиране на съзнателно отношение у обучаваните към природата, към своето 
близко обкръжение и към цялата планета. 

5. Проява на екологично съзнание и екологично грамотно поведение в ежедневието. 

6. Изграждане на правила на поведение, знания, убеждения и практически действия 
по опазване на природата. 

7. Изграждане на система от материални и духовни ценности, която да материализира 
и регламентира взаимоотношенията между обществото и природата. 

8. Изграждане на екологична етика, която да ръководи човешкото отношение към 
околната среда. 

ДЕЙНОСТИ: 

В условие на дистанционно обучение и извънредна епидемична обстановка 
плануваните дейности ще се изпълняват със средствата на ИКТ и учебните платформи 
използвани от училището. 

1. Включване на екологични теми в разпределенията за Часа на класа. 
Срок: м. 09.2020 

Отговорник: класните ръководители 

2. Изготвяне на плакат за отбелязване Деня на Черно море. 
Срок: 31.10.2020 

Отговорник: Мая Богданова 

3. Презентации на тема „Природни паркове в България” 
Срок: 31.11.2020 

Отговорник: Аделина Йорданова 

4. Отбелязване Деня на планината с плакат. 
Срок: 11.12.2020 

Отговорник: Тони Ралчев 
 

5. Отбелязване на Деня на водата 
Срок: 20.03.2021 

Отговорник: Ученически съвет 
Людмила Димитрова 

6. Отбелязване Световния ден на гората 
Срок: 21.03.2021 

Отговорник: Цветанка Тодорова 
7. Отбелязване на Деня на Земята 

Срок: 22. 04.2021 
Отговорник: Ученически съвет 

 Петър Петров 
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8. Отбелязване на Международния ден на биологичното разнообразие 
Срок: 22.05.2021 

Отговорник: Людмила Димитрова 
 

9. Отбелязване на световен ден на околната среда 
Срок: 05.06.2021 

Отговорник: ДМЕК „Нова Генерация“ 
Петър Петров 

 
10. Отбелязване на деня на река Дунав. 

Срок: 29.06.2021 
Отговорник: ДМЕК „Нова Генерация“ 

Петър Петров 
 

11. Участие в различни конкурси и изложби на тема „Опазване на околната среда” 
Срок: постоянен 

Отговорник: учител ИИ 
 

12. Изработване на табла и постери на защитени природни обекти в България 
Срок: постоянен 

Отговорник: учителите в начален етап 

13. Контакт с регионални и национални институции и координиране изпълнението на 
училищни, регионални, национални и международни инициативи. 

Срок: постоянен 
Отговорник: Тони Ралчев 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ: 

Ученикът да може да: 
1. Обяснява сложните екологични проблеми и формира екологично съзнание. 
2. Определя значимостта на всеки жив организъм и формира чувство за лична 

отговорност.  
3. Изброява, описва и разграничава основни източници на замърсяване на околната 

среда, водата, почвата и въздуха и влиянието им върху човешкото здраве. 
4. Класифицира енергийните източници и производства съобразно въздействието им 

върху околната среда и осмисля понятието „зелена енергия”. 
5. Познава, класифицира и коментира различни популярни застрашени от изчезване 

видове растения и животни, както и условията за тяхното съществуване. 
6. Класифицира и коментира причините и заплахите, водещи до намаляване на 

биологичното разнообразие и изчезване на определени видове. 
7. Оценява ролята на всеки отделен човек за опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие. 
8. Класифицира видовете замърсявания на основата на наблюдения и експерименти 

и нуждата от рециклиране на отпадъците. 
9. Познава различни източници на информация, свързани с опазване на околната 

среда и коментира приноса на отделния човек и начина му на живот за опазване на 
природата.  
 

Политиката за подкрепа на екологичното образование в СУ „Д. Маринов“ Лом 
е разработена от комисия в състав: 

1. Тони Ралчев - председател  
2. Петър Петров – член и 3. Цветанка Тодорова – член 


