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I. Въведение  

Екологичното образование и възпитание намира все повече място в 

образователния процес. Изготвянето на настоящата програма за екологично 

образование в Община Исперих е инструмент за привличане на децата и юношите в 

опазването на околната среда. Въвеждането на екологичната програма още в 

предучилищна възраст дава възможност за индивидуални изяви на децата, 

пълноценно общуване с природата и емоционална удовлетвореност от възприятията 

за заобикалящата ги природна среда.  

Частта от програмата, насочена към децата от предучилищна възраст и 

учениците от началния и прогимназиалния курс систематизира и обогатява знанията 

за живата и неживата природа, осмисля ролята на човека за опазването на околната 

среда, стимулира към екологично съзнание и дейно участие в опазването на природата 

и ресурсите.  

Програмата за средния курс дава ниво на знания за конкретната регионална 

екологична ситуация в общината както и за глобалните екологични проблеми на 

съвременното общество.  

Ниската екологична култура и подценяването на екологичното образование и 

обучение се изразява в слаба заинтересованост на населението към текущите 

екологични проблеми и недостатъчно дейно участие и подпомагане на общинската 

администрация в мероприятията, свързани с опазване на околната среда.  

Програмата е разработена във връзка с изпълнение на проект „Младежки еко 

форум за устойчиво развитие“ (Youth Есо Forum for Development) 01.05-15.10.2017г. 

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, в 

сътрудничество Европейската асоциация за местна демокрация (ALDA) и Национално 

сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в рамките на европейския 

проект LADDER (Местните власти като ДВИГАТЕЛИ на развитието и повишаване на 

осведомеността). 
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II. Визия  

“ЗЕМЯТА Е НАШ ОБЩ ДОМ” – Всички ние, заедно можем да съхраним 

планетата, като пестим енергията и природните ресурси, които използваме в 

ежедневието си.  

Всички хора имат общи потребности, цели и задачи по опазване на 

околната среда. Отговорността към съдбата на природата се възпитава, а 

детството е най-подходящо начало за трайно възпитаване на отговорност към 

околната среда. Екологичният ангажимент на гражданина започва от най-

ранна възраст, а неговото осмисляне и развитие следва да бъде отглеждано с 

любов от работещите във всички учебни заведения.  

III. Цели на програмата  

1. Основна цел на програмата  

Основната цел на настоящата програма е емоционално ангажиране на 

децата и младежите с проблемите на екологията и възпитание на дълг и 

отговорност към природата. 

 В този аспект главната цел включва четири подцели:  

o Екологична култура  

o Eкологични знания- учениците трябва да знаят: 

 каква е точната информация по екопроблемите; 

 какви са местните, национални и международни закони; 

 как околната среда действа върху техния собствен живот; 

 как техните действия, засягащи екопроблеми, ще въздействат 

на планетата. 

o Екологично мислене  

o Eкологично оправдано поведение  

2. Специфични цели  

 Повишаване на знанията за неживата и жива природа 

(биоразнообразието) и изграждане на екологичната култура и 

природозащитното поведение у младите хора.  

 Създаване на подходящи условия за активизиране на познавателната 

дейност на ученици с екологична насоченост.  

 Изграждане на любознателност и любов към природата у децата.  

 Интерактивно учене чрез действия, занимания и преживяване в 

реална естествена природна среда.  

Повишаване и обогатяване на знанията и уменията за опазване на 

природната среда и устойчив начин на живот е осъществимо чрез прилагане на 

нетрадиционни интерактивни методи на обучение на подрастващите.  
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Повишаване на обществената осведоменост по проблемите на развитието 

и предизвикателствата, свързани с климатичните промени, насърчаване на 

гражданското участие за решаването им на местно ниво. 

 

IV. Теми (модули)  

Програмата за екологично образование в Община Исперих е съставена от 

7 броя тематични модули – теми, с основна насоченост към децата от 

предучилищна възраст /детските градини/, учениците от начален (І-ІV клас), 

прогимназиален (V-VІІ клас)  и гимназиален етап(VІІI-XІІ клас). Обособени са 

следните тематични модули:  

- Тематичен модул 1: “Природни ресурси”;  

- Тематичен модул 2: “Управление на качеството на атмосферния въздух на 

територията на Община Исперих”;  

- Тематичен модул 3: “Правилно използване на водните ресурси в Община 

Исперих ”;  

- Тематичен модул 4: “Флора на територията на Община Исперих ”; 

- Тематичен модул 5: “Фауна на територията на Община Исперих ”;  

- Тематичен модул 6: “Защитени територии и зони по НАТУРА 2000 на 

територията на Община Исперих ”;  

- Тематичен модул 7: “Интегрирано управление на отпадъците  в Община 

Исперих ”. 

Тематичен модул 1: “Природни ресурси” 

  

I. ЯДРО – Образование за устойчиво развитие (ОУР)  

„Устойчивото развитие е развитието, което задоволява нуждите на 

настоящето без да застрашава възможностите на бъдещите поколения да 

задоволяват своите нужди”, (BROWN, 1987).  

„Образование за устойчиво развитие (ОУР) – Образование за личностно и 

социално развитие, което включва екологичните, социалните (социално-

политическите и социално-културните) и икономическите измерения на 

развитието. Интегрира природозащитното, екологичното, здравното, 

гражданското и т.н. образование в едно цяло. То е образование за 

взаимоотношенията в нашия „общ дом на живота“. Образованието за устойчиво 

развитие поставя акцент върху самия живот във взаимодействието между 

природа и култура.  
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II. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ  

Занятията и дейностите могат да се провеждат на закрито (класната 

стая), на открито сред природата, където се спазват определени правила за 

поведение.  

Учебната програмата е предназначена за запознаване на децата и 

младежите, включени в системата на образованието, от Община Исперих.  

 

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За предучилищен етап (Детска градина), начален етап (І-ІV клас), 

прогимназиален етап (V-VІІ клас): 

- Запознаване на учениците с взаимоотношението „Човек” – „Природа”;  

- Запознаване с природните ресурси (неживата и живата природа) на 

Община Исперих;  

- Запознаване с правилата за събиране на природни ресурси от 

природата (билки, гъби, горски плодове и т.н.);  

За гимназиален етап (VIII-XІІ клас)  

- Повишаване на екологичното възпитание и природозащитна култура 

на учениците.  

- Запознаване с възможностите за устойчиво използване на природните 

ресурси;  

ІV. ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности на закрито в класните стаи:  

1.1. Прожекции на видео и DVD-филми:  

 Прожекция на образователен DVD-филм  

1.2. Изнасяне на мултимедийни презентации  

 

1.3. Разиграване на интерактивни екологични игри и тестове  

 

2.Дейности на открито сред природата на територията на природните 

забележителности и защитените местности в общината  

2.1. Провеждане на занятия сред природата: описание на 

защитената територия, цели на обявяване, режим на дейности.  

2.2. Интерпретативна беседа с учениците (участниците):  

- Запознаване с природните ресурси на Община Исперих;  
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- Богатството на природни ресурси в Общината, тяхното 

устойчиво използване и начини на опазване;  

- Инициативата „22 април – Световен ден на Земята”.  

- Инициатива „5 юни – Международен ден за опазване на 

околната среда”.  

2.3. Решаване на  практически задачи. 

Организирането на практическите занятия – излети сред природата, 

мероприятия за почистване, залесяване и др., имат за цел да запознаят 

младите хора с проблемите на околната среда и да изградят културата и 

навиците, с които те самите ще помогнат за опазването на природните 

богатства.  

Тематичен модул 2 “Значение на качеството на атмосферния въздух за 

здравето на хората в Община Исперих ” 

  

I. ЯДРО  

Запознаване на учениците с основни източници на замърсяване на 

атмосферния въздух  

 

II. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ .   

Учебната програмата е предназначена за запознаване на ученици от 

прогимназиален (V-VІІ клас) и гимназиален етап (VІІI-XІІ клас) с източниците 

на замърсяване на атмосферния въздух на общината.  

 

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За прогимназиален етап (V-VІІ клас) и  гимназиален етап (VIII-XІІ клас): 

- Запознаване с източниците на замърсяване на атмосферния въздух 

(твърди горива, автомобилни газове, промишлени, селскостопански 

замърсители и такива от човешка дейност);  

- Запознаване с възможностите за опазване чистотата на атмосферния 

въздух;  

- Повишаване на екологичното възпитание и природозащитна култура 

на учениците.  

  

ІV. ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности на закрито в класните стаи:  
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1.1. Интерпретативна беседа с учениците (участниците):  

 Инициативата „Световен ден на климата – 15 май”  

В този ден градоначалниците на най-големите градове в света обсъждат 

проявленията на глобалното затопляне и мерки за намаляване на 

неблагоприятните последици.   

Глобалното затопляне е повишаването на средната температура на 

атмосферата и на световния океан, наблюдаван през последните десетилетия. 

През 20-ти век средната температура на Земята се е повишила средно с 0.6 

градуса, което води до парников ефект – затопляне на долната част на 

атмосферата.   

Източниците на парникови газове са природни и свързани с човешка 

дейност.  

Природните са – изригването на вулкани и изветряването на 

варовиковите скали.  

Човешките източници са – горенето на изкопаеми горива – твърди, течни 

и газообразни, прочистването на горите, земеделието – в т.ч. паленето на 

стърнища, на растителни и други отпадъци и т. н. Всяка година в атмосферата 

се изпускат 25 млрд. тона въглероден диоксид, т. е. 70 млн. т на ден или 800 т за 

8сек. Северна Америка изпуска – 54 кг на човек на ден, а Европа и Азия по 23 

кг на човек на ден.   

Последиците за човечеството:  

- ще се повиши температурата на земята – от 1.5 – 4.5 градуса при 

оптимистичните прогнози и до 7.7 градуса при песимистичните;   

- ще се повиши нивото на световния океан;  

- ще изчезнат цели островни групи и ще бъдат потопени крайбрежия;   

- драстично ще се промени количеството и разпределението на 

валежите;   

- ще се увеличи честотата на сушите и на ураганите;   

- ще изчезнат горски масиви, поради изменение на естествената им 

среда;  -  половината от човечеството ще страда от недостиг на вода.  

За да не се случи всичко това са необходими мерки на правителствата 

най-вече свързани с преструктуриране на енергетиката и увеличаване 

използването на възобновими източници на енергия като вода, вятър, слънце, 

намиране на нови енергийни източници – като водород и др.   
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В усилието за намаляване на глобалното затопляне може и е длъжен да 

помогне всеки от нас.  

Ето няколко правила, спазването на които не изисква никакво усилие, но 

има голям ефект:  

- изваждай си зарядното от контакта;  

- намали карането на кола;  

- пери на по-ниска температура;  

- смени си крушките с енергоспестяващи;  

- зареждай биодизел;  

- икономисвай от тока и парното;  

- напълни фризера с пликчета с вода, ако продуктите в него не го 

изпълват; 

-  засади дръвчета.  

Само със смяната на една обикновена крушка с енергоспестяваща, ще се 

намали със 70 кг въглеродния диоксид в атмосферата. А всяко дърво абсорбира 

1 тон въглероден диоксид . Нека си помогнем сами и участваме в спасяването на 

нашата Земя.   

1.2. Прожекции на видео и DVD-филми 

1.3. Изнасяне на мултимедийни презентации (Power Point)  

             

Тематичен модул 3: “Използване на водните ресурси в Община 

Исперих” 

  

І. ЯДРО  – Образование за устойчиво развитие  

 

ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ  

   Учебната програмата е предназначена за запознаване на децата от 

предучилищна възраст /детските градини/, учениците от начален (І-ІV клас), 

прогимназиален (V-VІІ клас)  и гимназиален етап(VІІI-XІІ клас) с водните 

ресурси на общината.  

 

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За предучилищен етап (Детска градина) и  начален етап (І-ІV клас): 

 Запознаване на учениците с водното богатство на Община Исперих, като 

елемент на неживата природа;  
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 Запознаване с водните проблеми на нашия век (недостига на питейна 

вода в световен мащаб и правилното използване на водните ресурси);  

За прогимназиален етап (V-VІІ клас) и  гимназиален етап (VIII-XІІ клас): 

 Задълбочено познаване на водните ресурси в община Исперих и тяхното 

значение;  

 Запознаване с водните проблеми на нашия век (недостига на питейна 

вода в световен мащаб и правилното използване на водните ресурси);  

 Повишаване на екологичните знания и природозащитната култура на 

учениците.  

  

IV. ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности на закрито в класните стаи:  

1.1. Изнасяне на презентации (мултимедийни и Power-point)  

1.2. Провеждане (разиграване) на интерактивни екологични игри и 

тестове  

1.3. 1.1. Интерпретативна беседа с учениците (участниците):  

 Запознаване с водните ресурси на Община Исперих и тяхното 

използване;  

 Инициативата  „22 март – Световен ден на водата”;  

Световният ден на водата се чества с цел увеличаване на запознатостта и 

действие за привличане на вниманието към проблемите на повече от 1 милиард 

души по света, които нямат достъп до чиста и безопасна питейна вода. Денят се 

чества от 1993 г. насам на 22 март и е насрочен през 1992 г., когато Генералната 

асамблея на ООН приема резолюция. Денят е предложен на Конференцията за 

околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де 

Жанейро, Бразилия. Всяка година една от агенциите на ООН, занимаващи се с 

проблемите на водата, поема инициативата да промотира и координира 

международни дейности за Световния ден на водата.   

Под ръководството на Отдела по икономически и социални въпроси (UN 

DESA) към ООН през 2005 г. е отбелязано началото на ”Второто международно 

десетилетие за действие относно водата”, наричано още “Десетилетие 2005-2015 

Вода за живот”. На всеки три години (от 1997 г. насам) Световният воден съвет 

привлича хиляди участници в Световния воден форум в седмицата на 

Световния ден на водата. С всяка изминала година броят на дейностите, 

свързани със Световния ден на водата, се увеличава. Въпреки това той е 

сравнително малко известен дори и с подкрепата на ООН и различни 

неправителствени организации.  
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Като отбелязваме Световния ден на водата, 22 март, ние трябва да си 

припомним, че водата е най-скъпоценния ресурс, жизненоважен за нашия 

живот през всеки един ден, за нашата икономика и за околната ни среда. Но за 

милиарди хора, повечето от които принадлежат на бедните слоеве на 

обществото, водата е и въпрос на оцеляване. Днес все още 1,1 милиарда души 

на планетата нямат достъп до безопасна питейна вода, а повече от 2,4 милиарда 

са без адекватна канализация.  

Тази скандална ситуация съществува въпреки огромният напредък 

осъществен по време на международното десетилетие на водата и 

канализацията (1981-1990) за посрещане основните нужди на хората.  

Достъпът до канализация е основно човешко право, което защитава 

здравето и достойнството на човека. Всеки индивид заслужава да бъде 

предпазван от болести и други здравни рискове, на които е изложен при лоша 

канализация. Децата, които са най-уязвими жертви на тези заплахи, 

заслужават по-добра среда и по-висок стандарт на живот съгласно Конвенцията 

за защита правата на децата.  

По време на международната конференция по Прясната вода в Бон на 

03.12.2001, Съветът за сътрудничество стартира кампанията WASH – глобално 

усилие за застъпничество на повече от 1400 членове работещи в повече от 140 

страни, за мобилизиране на политическа подкрепа и действия за поставяне 

край на този скандал и страданието на бедните хора. Специален акцент се 

поставя на подкрепа за глобална цел в канализацията – намаляване 

наполовина на броя на хората без канализация до 2015 г. Без постигането на 

адекватна канализация не могат да бъдат постигнати целите за постигане на 

по-високи здравни цели.  

Необходими са революционно мислене и приемане на нова концепция за 

постигане промяна на отношението и поведението на тези, които са в плен на 

подходите за вземане на решения отгоре-надолу и на традиционната политика 

за управление на водите. Ние знаем от опит, че чистата вода сама по себе си 

води само до подобрение към по здравословна среда. Поддържането на добра 

хигиена трябва да се признае за отделен проблем, който търси своето решение, 

а адекватната канализация и чистата вода са неразделни съпътстващи 

елементи. Докато всеки от трите елемента има своя здравен ефект, то 

комбинираното им въздействие има далеч по-голямо влияние.  

Като отбелязваме Световния ден на водата, ние отправяме апел към 

всеки индивид, който е в позиция да повлияе на политиката, да работи за 

осигуряване на необходимите ресурси и политическа воля, да направи всичко 

което е по силите му, за да се преодолее една от най-големите заплахи за 
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общественото здраве, и да се проправи пътя за икономически прогрес, социална 

стабилност и глобална сигурност.  

Световният ден на водата 2008 се вписва в десетилетието Вода за живот 

2005-2015. През това десетилетие ООН си поставя за цел да реализира Целите 

на хилядолетието за развитие свързани с водата и канализацията.  

1.1      Прожекции на видео и DVD-филми:  

                Видеофилми от поредицата „101 филма за биоразнообразието” и 

„Екологичен видеоцентър – Програма Биоразнообразие” на Сдружение 

„Природа назаем”, София, изработени по поръчка на Министерство на околната 

среда и водите на Република България, с финансовата помощ на Американска 

агенция за международно развитие.  

2.    Дейности на открито сред природата  

2.1. Провеждане на занятия сред природата: учебни посещения (поход) 

до водни обекти в общината;  

Тематичен модул 4: “Флора на територията на Община Исперих” 

  

І. ЯДРО – Екологично и природозащитно образование;  

ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ  

Учебната програма е предназначена за запознаване на децата от 

предучилищна възраст /детските градини/, учениците от начален (І-ІV клас), 

прогимназиален (V-VІІ клас)  и гимназиален етап (VІІI-XІІ клас) с флората на 

общината.   

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За предучилищен етап (Детска градина) и  начален етап (І-ІV клас): 

- Разпознаване на различни видове растения (лечебни, редки, 

защитени, ендемични)  

За прогимназиален етап (V-VІІ клас) и  гимназиален етап (VIII-XІІ клас): 

- Запознаване на децата и учениците с особеностите, разпространението 

и биологията на растителните видовете срещащи се в Община 

Исперих;   

- Формиране на умение за разпознаване на различни видове растения 

(лечебни, редки, защитени, ендемични)  

- Повишаване на екологичните знания и природозащитната култура на 

учениците.  
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ІV. ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности на закрито в детската градина/ класната стая.  

 

1.1. Изнасяне на мултимедийни презентации  

           Биоразнообразие в защитените територии и зони по европейската 

екологична мрежа Натура 2000;   

2. Дейности на открито сред природата  

2.1. Рисуване на представители от растителния свят и пейзажи (І-ІV клас);  

2.2. Провеждане на занятия сред природата:  

2.3. Интерпретативна беседа с учениците (участниците):  

 Запознаване с растителния свят (зеленото богатство) на Община 

Исперих 

 Разпознаване на територията на защитените местности на редки и 

защитени растения от Червената книга на България (том І – 

Растения).  

 Запознаване с лечебни (медицински) растения, като: жълт кантарион 

(звъника), мащерка, риган, подбел, бял равнец и др.  

 Разпознаване на най-често срещащите се тревисти видове растения 

като: бял равнец, лечебен камшик, черен бъз, минзухар, теменуга, 

здравец и др.  

 Разпознаване на разпространените храстови видове като: червен и 

черен глог, малина, къпина, шипка и др.  

 Разпознаване на дървесни видове като: цер, черен и бял бор, клен, 

явор, ясен и др.  

 Инициативата „Седмица на гората – 6 -12 април”  

„Седмицата на гората" се отбелязва в България от 1925 г. в първата 

пълна седмица на месец април.  

България е малка по територия страна, но има удивително разнообразен 

релеф. Широки равнини се сменят с планински местности, в които се врязват 

дълбоки речни дефилета и се простират полета.  

Прочутата през Античността и Средновековието Велика българска гора 

(Magna silva bulgarica) се слави с Гранитският дъб – най-старото дърво в 

България (на възраст около 1650 години). Magna Silva Bulgarica е известна като 
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най-голямата гора в Южна Европа, а началото на унищожаването й започва в 

периода XV-XVIII век, когато са изсечени 30 % от площта й.  

Горите на България са част от европейското и световно горско богатство. 

Общата горска площ на България е под 3 млн. хектара или 30% от територията 

на страната. Делът на широколистните гори е 68% от залесената площ, като 

най-разпространени са букът, церът и габърът. 34% са заети от иглолистни гори 

- бял смърч, ела, атласки кедър и мура.  

Българските гори осигуряват около 85% от водния отток в страната. Те 

имат значителна роля за намаляване емисиите на парникови газове в 

атмосферата, като фактически поглъщат (пречистват) CO2.   

България е една от малкото страни в Централна и Източна Европа, в 

която горските територии намаляват с обезпокоително бързи темпове. 

Унищожаването на Българската гора е сред най-значимите екологични 

проблеми на Балканския полуостров и неговото население от над 15 млн. души 

е заложник на оцеляването на горите ни.  

Експертните прогнози сочат влошаване на качеството на живот на 

Балканите, вследствие на глобалното изменение на климата и намаляването на 

горите в регионален и световен мащаб, като очертават заплаха от загиване на 

местни видове растения, животни и местообитания им и др. Всеки ден в 

България се изсичат гори с площ, равна на 100 футболни игрища!  

У нас годишно се изсичат над 6,5 млн. плътни куб. м. дървета, а се добива 

около 1,3-2 млн. куб. м. дървесина за огрев; над 1 млн. куб. м. промишлена 

дървесина се добива незаконно; над 1 млн. лв. се отклоняват от държавата от 

незаконния дърводобив.   

Днес, забързани в ежедневието си, често забравяме, че сме част от живата 

природа. Но тя е реалност, най-интересната и най-загадъчна от всичко 

съществуващо на планетата Земя. Въпреки многобройните технически 

открития на земната цивилизация, човекът е преди всичко живо същество, 

неделимо свързано с организмовия свят, населяващ нашата планета.  

2.4. Работа с определител на висшите растения 

 Различаване на растителните видове по семейства;  

 Запознаване с други използвани имена и любопитни факти за 

растението;  

 Запознаване с общ вид на растението, цветове, плодове, листа, 

размножаване, местообитание, разпространение;  
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2.5. Решаване на екологични тестове, кръстословици и ребуси; 

Тематичен модул 5: “Фауна на територията на Община Исперих” 

  

І. ЯДРО – Екологично и природозащитно образование  

ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ – Учебната програмата е предназначена за 

запознаване на децата от предучилищна възраст /детските градини/, учениците 

от начален (І-ІV клас), прогимназиален (V-VІІ клас)  и гимназиален етап(VІІI-

XІІ клас) етап с фауната на общината.  

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За предучилищен етап (Детска градина) и  начален етап (І-ІV клас): 

 Разпознаване на различни групи животни (бозайници, птици, влечуги, 

риби, насекоми);  

За прогимназиален етап (V-VІІ клас) и  гимназиален етап (VIII-XІІ клас): 

 Запознаване на децата и учениците с особеностите, разпространението и 

биологията на животинските видове,  срещащи се в Община Исперих;   

 Формиране на умение за разпознаване на различни групи животни 

(бозайници, птици, влечуги, риби, насекоми);  

 Разпознаване на основни животински видове, срещащи се в Община 

Исперих. 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности на закрито в детската градина/ класната стая.  

1.1. Прожекции на видео и DVD филми:  

          Видеофилми от поредицата „101 филма за биоразнообразието” и 

„Екологичен видеоцентър – Програма Биоразнообразие” на Сдружение 

„Природа назаем”, София, изработени по поръчка на Министерство на околната 

среда и водите на Република България, с финансовата помощ на Американска 

агенция за международно развитие.  

  

1.2. Изнасяне на мултимедийни презентации  

          Биоразнообразие в защитените територии и зони по европейската 

екологична мрежа Натура 2000;  

 

2. Дейности на открито сред природата  
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2.1. Рисуване на представители от животинския свят и пейзажи 

(І-ІV клас);  

2.2. Интерпретативна беседа с учениците (участниците):  

 Разпознаване на най-често срещащите се животински видове в 

Община Исперих като: благороден елен, лисица, сърна, дива свиня, 

чакал, черен щъркел, гривяк, гарван, сухоземна костенурка, крехар 

(слепок), смок мишкар, жаба-дървесница;  

 Инициативата „Международен ден на птиците – 1 април”.  

2.3. Работа с определители на животинските видове.;  

- Различаване на животински видове по отделните групи;  

- Запознаване с други използвани имена и любопитни факти за 

животните;  

- Запознаване с общите белези у животните, техния начин на 

живот (природозащитен статус, размножаване и развитие, 

хранене, поведение, местообитание, разпространение).  

Тематичен модул 6: “Защитени територии и зони по НАТУРА 2000 на 

територията на Община Исперих” 

  

І. ЯДРО – Екологично и природозащитно образование  

ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ  

 Учебната програмата е предназначена за запознаване на учениците от 

прогимназиален (V-VІІ клас)  и гимназиален етап (VІІI-XІІ клас) със защитени 

територии и зони по НАТУРА 2000 на общината.  

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За прогимназиален етап (V-VІІ клас) и  гимназиален етап (VIII-XІІ клас): 

 Запознаване на учениците с природното богатство на Община Исперих– 

защитените територии и защитените зони по НАТУРА 2000;  

 Запознаване с целите им за обявяване и режимите на опазване;  

  Повишаване на екологичните знания и природозащитната култура на 

учениците.  

 

ІV. ДЕЙНОСТИ  
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1. Дейности на закрито в детската градина/ класната стая.  

1.1. Прожекции на видео и DVD-филми:  

    Видеофилм „Българските Национални паркове”, изработен по поръчка на 

Министерство на околната среда и водите, София, България, 2002 г. с 

финансовата помощ на Американска агенция за международно развитие по 

проект „Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж”;  

1.2. Изнасяне на мултимедийни презентации  

    Биоразнообразие в защитените територии и зони по европейската екологична 

мрежа Натура 2000;  

2. Дейности на открито сред природата 

Тематичен модул 7: “Интегрирано управление на отпадъците в Община 

Исперих” 

  

І. ЯДРО – Екологично и природозащитно образование;  

ІІ. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ – Учебната програма е предназначена за 

запознаване на децата от предучилищна възраст /детските градини/, учениците 

от начален (І-ІV клас), прогимназиален (V-VІІ клас)  и гимназиален етап (VІІI-

XІІ клас) със защитени територии и зони по НАТУРА 2000  на общината.   

ІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

За предучилищен етап (Детска градина) и  начален етап (І-ІV клас): 

- Разделно събиране на отпадъци – начин, съдове и извозване;  

За прогимназиален етап (V-VІІ клас) и  гимназиален етап (VIII-XІІ клас): 

- Запознаване на децата и учениците с проблемите, свързани с 

отпадъците; 

- Разделно събиране на отпадъци – начин, съдове и извозване;  

- Повишаване на екологичните знания и природозащитната култура на 

учениците.   

ІV. ДЕЙНОСТИ  

1. Дейности на закрито в детската градина/ класната стая.  

1.1. Прожекции на видео и DVD-филми  

1.2. Изнасяне на презентации  

2. Дейности на открито сред природата   

2.1.Провеждане на занятия сред природата на примерна тематика 

„Отпадъците и вредата от тях”;  
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      2.2.Запознаване с необходимостта от разделно събиране на 

отпадъците;  

            2.3.Организиране и провеждане на акции по почистване на 

училищните дворове и прилежащи площи;  

 

  

  

  

 

  


